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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 (.اْلُغْسل  : )َباَب قال 

ء ناسب أن يذكر احلديث عن الغسل احلديث عن الوضو ف بعدما أهنى املصن  

 .به احلدث األصغر ع  ف  ر  بعد ذكر ما ي   ،ق به رفع احلدث األكربذي هو يتحق  ال  

ي يف كتابه ر  وهو ابن ب   ،غةوقد ذكر بعض علامء الل   ،م  ه بالض  عند الفقهاء أن   ر  ه  سل ش  والغ  

 ،غويةخطأ بعض الفقهاء يف األلفاظ الل   فه يف بيانوهذا الكتاب أل   ،«عفاء من الفقهاءغلط الض  »

 «حاحالص  »يف كتابه عىل حاشية عىل  ة  وخاص   ،غةي من العلامء املشهورين يف الل  ر  وابن ب  

 .مة عند علامء اللغةكتابه هذا من املكانة املقد   فإن   ،للجوهري

 ألن   :قال ،حهاواألجود أن يكون بفت :قال ،ون الغنيالفقهاء يضم   ي أن  ر  ذكر ابن ب  

 غ  ي   ل  س  غ  )الفتح هو املصدر 
 ،فهو االسم م  ا الض  وأم   (،اب  ض    ب  ض   ي   ب  ض   ـ )ك (،ل  س  غ   ل  س 

 .األجود أن يكون بالفتح إن   :ولذلك قال

 .مكام ذكر بعضه ، ملصدر  أو اسام   ،ا أن يكون اسام  فهو إم   ،غةيف الل   له وجه   م  الض   وعىل العموم فإن  

  ع  ى قال ابن أيب الفتح الب  حت   ،اوقد استخدمه الفقهاء كثي  
هذا من  إن   :«املطلع»يف كتابه  ل 

وهذا  ،بمعنى املصدر م  وهو استعامل الض   ،نيوي  غ  عند الل   ف  ر  ع  وإن مل ي   ،استخدام الفقهاء

م  ،عند الفقهاء مشهور    :ام من الفقهاءظ  بعض الن   ى قالحت   ،هبم ة  خاص   ايستعملون ألفاظ  أهن 

َََّّّرُ وَ   رْ هَ تَ ا اْشَََّّّن  ْح ََّلَََّّّ ُت لْ مَ عْ تَ  اْسََََّّّم ب 

 

 رْ فَ الن  ب ََََّّّّ اء  َد ت ََََّّّّاقْ  ل  ُكََََّّّّالْ وَ  ْي  غَ الْ َكََََّّّّ 

َََََََّّّّّّّز   مَ ل   و  ْحَََََََّّّّّّّ الن  ى ف  رَ  أَ اَل  ذْ إ      هْ ي 

 

َََّّّ ي  َح َّاْلَََّّّ وخ  يُ  ُشََََّّّل َعَََّّّ  َََّّّز  غَ  نْ م   هْ ي 

غة هو استخدامهم وإن كان األجود يف الل  و ،هو املشهور عند الفقهاء م  الض   املقصود أن   

 .ير  ا كام ذكر ابن ب  أن يكون فتح  
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جيب أن  ،إمرار املاء عىل العضو له أربع درجات   ن  أرس املايض يف آخره معنا يف الد   مر  

 ي  وأعيد أله   ،عليها ه  ب  ن  وأ   ،رجات األربعالد  نعرف هذه 
 :هات 

إمرار هذه  ثم   ،أو عىل خرقة   ،هو وضع املاء عىل اليدو ،املسحرجات هو هذه الد   أقل   -

 ،ام هو بالواسطةا فوصول املاء إىل العضو املمسوح إن  إذ   ،أو اليد عىل املحل   ،اخلرقة

ا هذا إذ   ،وقد ال يبقى ،وعىل العض منه يشء   ذي عىل الواسطةى من هذا املاء ال  فقد يبق

 .«اح  س  م  » :ىم  س  ي  

ضح هو الن   :قال؟ ضحما املراد بالن   أمحد   ل  ئ  وقد س   ،«ضحالن  »ـ: ى بم  س  األعىل منه ما ي   -

، ضح يف أمرينوقد جاء الن   ،باملاء من غي انفصال   املحل   م  ع  وذلك بأن ي   ،رم  الغ  

 :وهو يف (1)يف أحدها يعملهامواملذهب 

 ه.عام وقيئذي مل يأكل الط  لغلم ال  بول ا

 م  ـوهو يف ال   :انيةواية الث  ىل الر  اين عالث   واملحل  
 .ي  ذ 

 وهو إمرار املاء أو مرور املاء عىل املحل   ؛لْس الغَ  :الث من إمرار املاء هووع الث  الن   -

 بي  ولذلك قال الن   ؛جيب أن ينفصل املاء ولو قليل   ،جيب االنفصال ،وانفصاله عنه

  (2)«املاء ر  ط  ر ق  ئ مع آخ  للمتوض   ر  ف  غ  ي  »: 

 ي  د  ومن ي   ،من وجهه أن يتقاطر ماء   د  فلب  
 ي  ل  ج  ومن ر   ،ه 

 .ونحو ذلك ،ه 

                                                 

 هكذا يف املسموع. (1)

د  ب  ع  ال   أ  ض  و  ا ت  ذ  إ  »قال:  رسول اهلل  أن   من حديث أيب هريرة   م  عند مسلكام ( أراد شيخنا حفظه اهلل هنا معنى احلديث، ولفظه 2)

 س  م  ـال  
 ؤ  م  ـال   و  أ  -م  ل 

ه  ج  و   ل  س  غ  ف   -ن  م    ج  ر  خ    ه 
 ج  و   ن  م 

ه   ي  ن ي  ع  ا ب  ه  ي  ل  إ   ر  ظ  ة  ن  يئ  ط  خ   ل  ك   ه 
 ام  ـال   ع  م   ه 

 
  ع  م   و  أ  -ء

 ام  ـر  ال  ط  ر  ق  آخ 
 
 ي  د  ي   ل  س  ا غ  ذ  إ  ف   -ء

 ه 

  ج  ر  خ  
 ي  د  ي   ن  م 

 ام  ـال   ع  م   اه  د  ا ي  ه  ت  ش  ط  ب   ان  ة  ك  يئ  ط  خ   ل  ك   ه 
 
  ع  م   و  أ  -ء

 ام  ـر  ال  ط  ر  ق  آخ 
 
 ي  ل  ج  ر   ل  س  ا غ  ذ  إ  ف   -ء

 م  يئ  ط  ل  خ  ك   ت  ج  ر  خ   ه 
 ع  م   ه  ل  ج  ا ر  ه  ت  ش  ة 

 ام  ـال  
 
  ع  م   و  أ  -ء

 ام  ـر  ال  ط  ر  ق  آخ 
 
 ج  ن  ر  ى ي   ت  ح   -ء

 ي  ق 
 ار  ه  ك: الط   «وب  ن  الذ   ن  ا م 

 م   ع  ا م  اي  ط  اخل   وج  ر  ، ب: خ  ة 
 
.وض  و  ال   اء

 
 ء
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أن  د  فلب   ،ونحوها مع إمرار يد   غسل   :لكواملراد بالد   ،لكالد   :ابع هووع الر  الن   -

 .ا هي أربع درجات  إذ  ، لكويزيد عليها بالد   ،وانفصال   ،للامء يكون إمرار  

 ت  غ  م  ـعىل بدن ال   (1)]املاء[وهو إمرار  ،ل  س  ام هو الغ  والواجب إن  ل املراد س  يف باب الغ  
 ،لس 

 .ونحوها ،سميةوالت   ،ةي  كالن   ؛نة  معي   انفصاله بعد ذلك برشوط   ثم  

 

ُبهُ ) :قال   (.َوُموج 

 

ُبهُ ) :ف يف قولهم املصن  بدأ يتكل    ؟لس  متى جيب الغ   أي  ، (َوُموج 

 :ثالث حاالت  له  لس  إذ الغ  

 .اا أن يكون واجب  إم   -

 .اا أن يكون مندوب  وإم   -

 .اا أن يكون مباح  وإم   -

 ي  س  
 ثم   ،اتي يكون فيها واجب  واألحوال ال   ،سلأي موجبات الغ   ،ف موجبهد املصن  ور 

 .وما عدا ذلك فاألصل فيه اإلباحة ،فيها ب  ح  ت  س  تي ي  د بعض املواضع ال  ور  ي  

 

 ذ  لَ ب   اق  فْ دَ  ي  ن  مَ َّالْ  وُج رُ ُخ  هُ بُ وج  مُ وَ ) :قال 
 (.ة 

 

 ذ  لَ ب   اق  فْ دَ  ي  ن  مَ َّالْ  وُج رُ ُخ )وهو  :قال ،لس  من موجبات الغ   ل موجب  بدأ بأو  
هذه (، ة 

 اس  عب  ابن و ما ثبت من حديث علي  :ليل هو األصلتقديم الد   نبدأ بدليلها فإن  -املسألة دليلها 

 .«ْل س  تَ اغْ فَ  َت َضْخ ا فَ ذَ إ  » قال:  بي  الن   وغيه أن   عند الفاكهي   اوغيه

                                                 

 يف املسموع: )املحل( ولعله سبق لسان.( 1)
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  ء  ام  ـ ال  ام  ن  إ  » :صحيح مسلم   كام يف-ه قال أن    بي  وقد جاء عن الن  
 ام  ـال   ن  م 

 
 .«ء

 ايكون موجب   ه حينئذ  ا فإن  ق  ف  د   ة  بلذ   وكان خروج هذا املني   ،ي  ن  خرج منه م   ن  م   فكل  

 .لس  غ  لل

 ذ  لَ ب   اق  فْ دَ  ي  ن  مَ َّالْ  وُج رُ ُخ ) :ف هنا قالاملصن   ؛انظر
نبدأ ؛ قيدان أو ثالثة  هذه اجلملة فيها (، ة 

 ا:بينها اشتباه   ألن   ؛الثاين والث  أذكر القيد الث   ثم   ،لبالقيد األو  

وليس  ،ل  اخلروج من املح :املراد باخلروج (وُج رُ ُخ ) :فيف قول املصن   :لالقيد األو  

وإن مل  ،همن حمل   نتقل املني  يبأن  من املحل  هو اخلروج املراد باخلروج  اإذ   ،اخلروج من البدن

 .فيف كلم املصن   كام سيأيت بعد قليل  -يرج من البدن 

 اه ال يكون موجب  يس عىل هيئته فإن  ا هو لم   إن خرج غي املني   هاملراد أن   (ي  ن  مَ َّالْ ) :وقوله

  .اه يكون موجب  فإن   ،هوحون بدم   هختلطكا ؛ه لون  تغي   لوو ،ولكن إن خرج عىل هيئته ،سللغ  ل

ه فق بمعنى أن  الد   ،ةوبلذ   ،فقد   :هذه اجلملة فيها كلمتان ؛انظر معي(، ة  ذ  لَ ب   اق  فْ دَ ) :قال

 .متوالية   دفقات   ،أخرى ة  ق  ف  بعد د   اق  ف  يرج د  

 []الن بي   أن    وعلي  اس  ودليله ما جاء عن ابن عب   ؛شهوة  ب أي   ،ةوأن يكون بلذ  

 .أن يكون بدفق   د  ه الب  عىل أن   وهذا يدل   ،«ْل س  تَ اغْ فَ  َت ْخ َض ا فَ ذَ إ  » :قال

وخاصة  ، فهل هاتان اجلملتان،ة  وأن يكون بلذ   ،اق  أن يكون دف   :ني   ف ذكر كلمت  املصن  

ة (كلمة: ؟ ه الزم  أم أن   هل هي قيد   (ة  لذ  ب) :انية وهي قولهاجلملة الث    ه الزم  أم أن   د  هل هو قي )بلذ 

 ؟ما معنى ذلك ؟فقللد  

يكون  فحينئذ   ،ق  ف  بل د   ة  أو لذ   ،ة  بل لذ   ر أن يكون هناك دفق  و  ص  ت  هل ي  أن ه معنى ذلك 

 ؟ة  يكون لذ   دفق   ر ذلك فيكون كل  و  ص  ت  ال ي   :وإن قلنا ،اقيد  

 ؛وجزم به يف رشحه هو «املنتهى»رين كام مشى عليه صاحب عند املتأخ   د  م  ت  ع  م  ـاهر ال  الظ  

ف عىل كتابه وهو رشح املؤل   ،وحالرش   ح من أهم  وهذا الرش   ،له رشح   «املنتهى»صاحب  ألن  
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 ،رم كتاب آخ  ام هو اسوإن   ،ههذا ليس اسم   إن   :وقد قيل ،«هىمعونة أول الن  » :املطبوع باسم

 .فباسم رشح املؤل   رهوشاملولكن 

،ا الزحيح أهن  الص   :قال ال يمكن أن  ،ة  بل لذ   ق  ف  د د  وج  ي  ه ال ألن   ؛ة  ذ  لل   فق الزم  الد   اإذ   م 

 .اق  ف  ة أن يكون د  ذ  فيلزم من وجود الل   ،ة  بل لذ   يوجد دفق  

 ،«فقالد  »عن إضافة كلمة  ت  ي  ن  غ  ت  اس  ولذلك ) :هو يقول (ت  ي  ن  غ  ت  ولذلك اس  ) :قال

 (.ة  ذ  واالكتفاء بالل  

 :إذا  أصبح عندنا قيدان

 .اأن يكون خروج  

 .ة  بلذ   اق  ف  وأن يكون د  

وال  ،اأن يكون دفق   ة  من الزم كونه بلذ   أن   ،زمالل   من باب وام هوهاتان الكلمتان إن  

 .اس عىل ظاهر املذهببعض الن   كام ظن   ه ثلثة قيود  أن  ال  ،ة  بلذ   د  ج   إذا و  إال   ايكون دفق  

 

  (.م  ائ  نَ  ْي  غَ  نْ  م  َم ون   ُد  ب  اَل ) :قال 

 

فأضاف  «املنتهى»ولذلك ملا جاء صاحب  ؛ةذ  فق والل  ال بدون الد   أي   (َم ون   ُد  ب  اَل ) :قوله

 عىل أن   ة بناء  ذ  ق والل  ف  ال بدون الد   (َم ون   ُد  ب  اَل ) :لهفقو اإذ   ،ةذ  أي بدون الل   (ال بدونا) :قال

 .لآلخر أحدها الزم  

 ؟ةذ  ق والل  ف  الد   د  ق  ر ف  و  ص  ت  متى ي  

ال  وحينئذ   ،ة  ه هذا مل يكن بلذ  خروج   ولكن   ،ل مني  ج  قد يرج من الر   اأحيان   :قالوا

ومن  ،ائحةومن حيث الر   ،خنث  من حيث ال ؛ته هيئة املني  وإن كانت هيئ ،«اي  ن  مَ »يه الفقهاء يسم  

 ،ثقيل   اذي حيمل شيئ  وذلك كال   ،«اي  دَ وَ » :ونهام يسم  وإن   ،«اي  ن  مَ »ونه م  س  ه ال ي  ولكن   ،ونحيث الل  
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و يكون أ ،ة احلر  أو شد   ،ة الربدأو يكون يف حال شد   ،ذي هو عىل هيئة املني  فيخرج منه الودي ال  

 .فيخرج منه بعد البول ،اس يكون عنده احتباس  بعض الن   ،بعد البول

 «مني  »ه ه وإن كان ظاهره أن  فإن   ة  ليس بلذ   ما دام خروج املني  لث هذه احلاالت الث   فكل  

 ،«اي  دَ وَ »رج ي هذا اخلام  س  بعض البلدان من ي  يف د وج  وما زال إىل اآلن ي   ،«اي  دَ وَ » :ىم  س  ه ي   أن  إال  

 .وبني الودي قون بني املني  فيفر  

ام يكون وإن   ،لس  ب الغ  وج  ال ي   وحينئذ   ،«امني  »ال  «اي  دَ وَ »ه يكون فإن   ة  لذ   نإذا مل يك ،اإذ  

ويكون  ،ه نجس  فإن   «الودي»ا وأم   ،طاهر   «املني  »و ،حكمه حكم البول يوجب الوضوء فقط

 .جيوز فيه االستجامر واالستنجاء هحكمه حكم البول بمعنى أن  

(ائ  نَ  ْي  غَ  نْ م  ) :قال  ،اينط الث  يف سقوط الرش   ا قيد   أهن  ف أن يبني  هذه اجلملة أراد املصن   م 

ورأى عىل باطن ملبسه ال عىل  ،ائم إن استيقظ من نومهالن   فإن   ،قف  ذة والد  وهو رشط الل  

 ه حينئذ  فإن   ؛افوجد عىل باطن ملبسه مني   -ا يصيبه األذىذي غالب  الباطن هو ال   ألن  -ظاهرها 

اإلنسان وقت  ألن   ؛ة  وإن مل يك بلذ   ،ه خرج منه املني  ألن   ؛ا للغتسالب  وج  هذا يكون م   إن   :نقول

 .أم ال ة  عقله ال يعلم هذا اخلروج كان بلذ   د  ق  ف  

(ائ  نَ  ْي  غَ  نْ م  ) :ا فقولهإذ    .ة  وهو اشرتاط كوهنا بلذ   ،اينط الث  ط عنه الرش  ائم يسقفالن   م 

 

ْ وَ  َل قَ تَ انْ  نْ إ  وَ ):  قال  (.هُ لَ  َل َس تَ اغْ  ج  رُ َيْ  َل

 

 :نوعان خروج املني   ،ق عليها أريد أن أعل  ألين   ؛ءهذه املسألة أريد أن تنتبه هلا بعض الّش  

 .هخروجه من حمل   -

 .وخروجه من بدن اآلدمي   -
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لب من الص   أي انتقال املني   ،«االنتقال»ـ: يه الفقهاء بذي يسم  ه هو ال  فخروجه من حمل  

 .بعينيه إذا خرج من بدنه ءيرج فياه املر ثم   ،اسهبا بعض الن   وهذا حيس   ،إىل غيه

من  ب  أو لسب ،له ءا بمنع املرإم   ،ومع ذلك ال يرج ،اق  ف  د   ة  بلذ   ا ينتقل املني  أحيان  

 .قد خرج منه افل يرى بعينيه مني   ،خص وهكذاقد يكون طبيعة الش   ،األسباب األخرى

 :عندنا صورتان اإذ  

 .بل خروج   ا أن يكون انتقال  إم   -

 .بخروج   أو انتقال   -

ذي ه ال  من حمل   ام هو خروج  اخلروج إن   ن  أباعتبار  ،اخروج   :ني   ورت  الص   ي  ويمكن أن نسم  

 .لبهو الص  

ملا مشى  اخلف  -د يف املذهب م  ت  ع  م  ـال   ؛وهي االنتقال بل خروج   ،انيةورة الث  هذه الص  

ارح؛عليه املوفق  وعدم خروجه يكون  انتقال املني   أن   -اه كثي  ابن أخيه يتبع عم   ن  أل والش 

قال   بي  الن   ألن   :واقال ؟ليلما الد   ،أو مل يرج لوحده ،خصمنعه الش   سواء   ،سلا للغ  ب  موج  

العربة  عىل أن   فدل   ،«َت ْخ َض ا فَ ذَ إ  »أو  «َت قْ فَ ا دَ ذَ إ  » -وله حكم املرفوع حايب  قاله الص   اطبع  -

ق ف  العربة بالد   اإذ   ،فيها باخلارج احلكم   ق  ل  ع  ومل ي   ،وهذان الفعلن بينهام تلزم   ،ة  ق بلذ  ف  بالد  

 .اخلروجوليس العربة ب ،ةذ  والل  

 .وهذا واضح   ،د يف املذهبم  ت  ع  م  ـوهذا هو ال  

ويثبت عليه سائر األحكام  ،سله جيب عليه الغ  باالنتقال فإن   ءاملر هذا االنتقال إذا أحس  

وكذلك نقول  ،به وإن مل يره بعينيه فقد بلغ فمن أحس   ،فيثبت به البلوغ ،قة بخروج املني  املتعل  

ه فإن   ،أو بمبارشة   ،كرار نظر  ا بت  إم   ؛فةهبذه الص   خراج هذا املني  إد م  ع  ت   م   ثمن كان صائام   :اأيض  

 .املسألة األوىلهذه ، هيكون قد فسد صوم   حينئذ  
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بات موج  من اين ب الث  االنتقال هو املوج   إن   :هل نقولوهي قضي ة  :انيةاملسألة الث  

 ؟يف اخلروج ه داخل  إن   :أم نقول ،سلالغ  

 :ال فرق بينهام ،تيجة واحدة  والن   ،طريقتان لفقهائناناك ه

عىل  تهيف حاشي حها منصور  تي رج  ريقة ال  وهي الط   ،فتي مشى عليها املصن  ريقة ال  فالط  

ام وإن   ، بعد انتقال  إال   ه ال يكون خروج  فإن   ،يف اخلروج االنتقال داخل   واب أن  الص   أن   :«املنتهى»

 ث  ت  اس  
 .اهرفأعملنا الظ   ،للعقل اائم يف وقت االنتقال يكون فاقد  الن  ألن   ؛ائم وحدهالن   ي  ن 

يف  د  ئيخ عثامن بن قاونرصه من بعده الش   ،«املنتهى»ذي مشى عليه صاحب ولكن ال  

 .اواحد   اب  وليس موج   ،بانوج  ام م  أهن   «املنتهى»عىل  تهحاش

ة وقضي   ،ة تقسيم  ولكن هي يف قضي   ،فقه يجة واحدة  تذي أذكره لك الن  هذا الكلم ال  

يخ الش  فلو رجعت إىل حاشية  ،يف معرفة أصول املسائل دقيق يف هذه األمور مفيد  والت   ،انتباه

 .ل يمي  لوجدت فيهام تفصيل   يخ عثامن  والش   ،منصور  

 

ْ  هُ َد عْ بَ  َج رَ َخ  نْ إ  فَ ):  قال  يُ  َل
 (.هُ ْد ع 

 

أن يكون  برشط ،أي بعد االغتسال (هُ َد عْ بَ ) ،أي فإن خرج املني   (َج رَ َخ  نْ إ  فَ ) :لهقو

ْ ) ،ة  خروجه بل لذ    يُ  َل
ام هو وجوب االغتسال إن  ]يف[ العربة  ألن   ؛االغتسال د  ع  أي مل ي  ( هُ ْد ع 

 .باالنتقال

فلو  ،يف اخلروج اخل  د االنتقال ن  إ :كلد من حيث الش  يعني يؤي  -قال  ن  د م  وهذا يؤي  

  يف حالة  سل إال  ا للغ  ب  هذا اخلروج ال يكون موج   فإن   ،خرج بعد ذلك ثم   ،اغتسل انتقل ثم  

 .جيب فحينئذ   ،ةذ  ق والل  ف  فوجد فيه الد   ،أخرى ة  له لذ   د  ج  إذا كان اخلروج و   :واحدة  
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 ي  ل  ْص أَ  ة  فَ َش َح  يُب ي  غْ تَ وَ ) :قال 
ي ْص أَ  ج  رْ  فَ ف   ة 

  وْ لَ وَ  ،ار  بُ دُ  وْ أَ  انَ  كَ ال  بُ قُ  ،ل 
 وْ أَ  ،ة  يمَ َب   نْ م 

 (.ة  تَ يْ مَ 

 

اخلتان  املراد باحلشفة هي حمل   (ة  فَ َش َح  يُب ي  غْ تَ ) :قال :سلبات الغ  اين من موج  املوجب الث  

 ي  ل  ْص أَ ) :وقوله ،لج  من الر  
 ،ل  ج  آلة ر   :اخلنثى له آلتان ألن   ؛ما ليس خنثى أي   املراد باألصل   (ة 

كر ب آلة الذ  ه لو غي  فإن   ؛أنثى وأ ذكر  هل هو مييز مل نستطع الت   ل  ك  ش  فإن كان اخلنثى م   ،وآلة أنثى

 .له ا من كوهنا آلة  ن  ق  ي  ت  ه ليس م  ألن   ؛سلللغ   ب  ه موج  إن   :فل نقول

 ي  ل  ْص أَ ) :ا فقولهإذ  
 وا.ا جيب أن تعرفإذ   خلنثىماذا؟ ا املقابل لألصل   (ة 

ُ بَ تَ ا تَ هَ د  ض  ب  وَ    (1)اءُ يَ ْش اأْلَ  ني 

 

 

 

 .هو اخلنثى األصل   وضد   ،هفاعرف ضد   ءإذا أردت أن تعرف الّش  

 ،وهذا موجود  - مل تكن له حشفة   ن  م   ،ةف  ل  اخلتان بعد قطع الق   هي حمل   :ااحلشفة قلنا إذ  

 وس  
 ،من أسباب القطع ونحوه أو بسبب   ،أو نحو ذلك ،فيه ا لعيب  م  إ -ة  من مر   عنه أكثر   ت  ل  ئ 

يكون وجب عليه  ه حينئذ  ها فإن  ب قدر  إذا غي   ،طول احلشفة ،ب قدر احلشفةإذا غي   :فنقول

 .لس  الغ  

ذي يثبت به هذا هو قيد اجلامع ال   فإن   ،هنا يكتفون به ءالفقها هدروذي يوهذا القيد ال  

ب وج  ذي ي  وهو ال   ،ومد الص  س  ف  ذي ي  وهو ال   ،د احلج  س  ف  ذي ي  وهو ال   ،نىلز  اإلحصان يف باب ا

 .هبذا األمر قة  ها متعل  كل   ،قة بهوغي ذلك من األحكام املتعل   ،شب األر  ذي يوج  وهو ال   ،لس  الغ  

                                                 

 أليب الط يب أمحد  بن  احل  يف املسموع: )تتميز(، و( 1)
هي بـهذا عجز بيت من قصيدة  ني   الش  ه  »وصدره:  ،«املتنب ي»س  يم 

ل ه  ون ذ  ن ا ف ض  ف  ر  «. م  وهب م  ع 

   ]بحر الكامل[.
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ي ْص أَ  ج  رْ  فَ ف  ) :قال
وهنا  ،حدهاأظر عن الن   ض  غ  ب   ،رب  ل أو الد  ب  الفرج املراد به الق   ،(ل 

 .كان قد أنزل أم ال املراد به سواء  

 حابة كعمر  قد جاء عن بعض الص   -اعرفوا هذه املسألة-وقد جاء عن بعض الصحابة 

 .«عليه ه ال اغتساَل ل فإن  ز  نْ جامع ول يُ  نْ مَ فَ  ،م املاء من املاءإن  » :ام قاالأهن    وعثامن  

 م  ثُ  ،ع  بَ رْ ا اأْلَ هَ ب  عَ ُش  نْيَ بَ  َس لَ ا َج ذَ إ  » :ه قالأن    بي  ابت عن الن  وا باحلديث الث  رب   خ  أ   ثم  

 .«ُل ْس غُ الْ  َب َج وَ َفَقَد  ان  انَ تَ خ  َّى الْ قَ تَ ا الْ ذَ إ  »:  وا بقولهرب   خ  أ  و   ،«ُل ْس غُ الْ  َب َج وَ  ْد قَ ا فَ هَ َد هَ َج 

هم رجعوا كل   -حيحوبعضها يف غي الص   ،حيحالص   كام جاء يف-هم حابة كل  فرجع الص  

 .عن هذا القول

 حكم بأن   اإلمام أمحد   فإن   -ز لهأن نرك   أريدذي وهذا ال  - اإلمام أمحد   ولذلك فإن  

  س  ام  ـولذلك ل ،ةت  ب  ر إليه ال  ظ  ن  ه ال ي  وأن   ،ىغ  ل  اخللف يف هذه املسألة م  
 ن يصل  م   خلف  ل أتصل  ئ 

 .اه ليس صيد  أن   ص رصيح  الن   أن   مع ،نعم :قال ؟علبالث   جلد  ب

 . خلفىل  ص  ال ي   ،ال :قال ؟ام املاء من املاءإن   :ن يقولم   خلف  أتصل   :قال

 .خر بعده عىل بطلنهيماع املتأ  اإلفقوله ملغي ب ،ام املاء من املاءإن   :قال ن  ا فم  إذ   

فنسقط قوهلم باإليماع  ،ل بهة قااهري  بعض الظ   ألن   ؛أن ننتبه هلا بوهذه املسألة جي

 .ر بعدهاملتأخ  

() :قال ، َأْو َمْيَتة  ْن َب يَمة  وسيأيت  ،ة  ت  ي  أو م   ،هبيمة   أ  ط  و   ،من هبيمة   ءولو كان الوط َوَلْو م 

 .يف باب احلدود -إن شاء اهلل-حكمها 

 كان بقصد   سواء   ،غييبما حصل به الت   غييب هنا يشمل كل  والت   (يُب ي  غْ تَ ) :ف قالهنا املصن 

  .ةي  نا ال ننظر للن  ة فإن  ما كان من األحكام الوضعي   كل   األصل عندنا أن   ألن   ؛أو بدون قصد   ،منه

لو أو  ،ه  آلت   ب  ي  لو غ   ؛بسائر صوره ،وفاقد العقل ،واملجنون ،ائمالن  عىل ذلك فإن   وبناء  

 ج  
 .لس  ب له الغ  وج  ي   هفإن   ع  وم 



11 

 

 

 (.ر  اف  كَ  مُ اَل إْس وَ ) :ل قا

 

من حديث  ود  د وأيب داا ثبت عند اإلمام أمح  مل ؛لس  للغ   ب  موج   أي   (،ر  اف  كَ  مُ اَل إْس وَ ) :قال

 س  م    بي  ا أتى الن ه مل  أن   قيس بن عاصم  
 «ْل س  تَ اغْ وَ  ر  فْ كُ الْ  رَ عَ َش  َك نْ عَ  ق  لْ أَ » : بي  قال له الن   ام  ل 

   بي  فأمره الن  
 
در بعد ق بالس  وسيأيت إن شاء اهلل ما يتعل   ،(1)وسدر   بأن يغتسل حينذاك بامء

 .قليل  

 نا عىل أن  وهذا يدل   (،غ  ال  بَ  ر  اف  كَ  مُ اَل ْس إ  وَ ) :ومل يقل ،أطلق (،ر  اف  كَ  مُ اَل إْس وَ ) :وقوله

 ،فيجب عليه االغتسال ،أو بعد البلوغ ،دون البلوغ از  ي  م  ـم  كان  سواء   كافر   كل   أن   :املذهب

 .االغتسال ه جيب عليه حينئذ  فإن   ،أسلم ثم   ارتد   ن  م  ف   ،ة  أو كان رد   ،اكان الكفر أصلي   وسواء  

 

 (.ت  وْ مَ وَ ) : قال

 

 ْس مُ َّالْ  ق  َح » :قال  بي  الن   ألن   ؛فهو موجب  (، ت  وْ مَ وَ ) :قال
 ،«ت  س   م  ل  ْس مُ َّ الْ َل عَ  م  ل 

 .مستقل   وسيأيت إن شاء اهلل هلا باب   ،«ه  ت  ازَ نَ َج  ورُ ُض ُح وَ  ،هُ يلُ س  غْ تَ » :هاومن

 ؛احلديث عنهامإن شاء اهلل يف مشهور املذهب سيأيت  ني   ا صورت  و  ن ث  ت  اس   ءالفقها أن  بيد 

 ل  س  غ  ام ال ي  فإهن   ،ام  ل  واملقتول ظ   ،قتيل املعركة :وها
 .وسيأتيان يف باب اجلنائز ،ن 

 

                                                 

ام  ـلهكذا يف املسموع، وهذا قد مر معنا يف الكلم عن اخلتان يف الدرس الثاين، ولعل الشيخ يقصد حديث واثلة بن األسقع: )( 1)

 وسدر  وألق  عنك  شعر   لمت  أتيت  الن بي  صىل  اهللأس
 
ل بامء  وسل م  فقال  اغتس 

( وهو من حديث واثلة بن األسقع وهو الكفر  عليه 

ج عليه إنام  أردت عند اهليثمي يف جممع الزوائد. واهلل أعلم، وحيتاج املحل إىل حترير، واملقام مقام تفريغ، وليس مقام ختريج لذا مل أعر 

 فقط التنبيه، واهلل أعلم.
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 (.اس  فَ ن  وَ  ض  يْ َح وَ ) :قال 

 

املرأة بانتقال  ت  ا إذا أحس  وأم   ،لس  للغ   فاس خروجهام خارج البدن موجب  واحليض والن  

م  أن ترى الد  إال   ،لس  للغ   اب  فاس يف داخل جوفها وال يرج منها فل يكون موج  احليض والن  

 .وهو باب احليض ،درس اليومفصيل عنه إن شاء اهلل يف هناية وسيأيت الت   ،ممن رؤية الد   د  الب  

 

  (.م  دَ  نْ عَ  ة  يَ ار  عَ  ة  دَ اَل  و  اَل ) : قال

 

مل يرج  ،عن دم   عارية   ولدت والدة   املرأة أن  لو بمعنى  (،م  دَ  نْ عَ  ة  يَ ار  عَ  ة  دَ اَل  و  اَل ) :قال

 :وصوة ذلك ،من املرأة دم   أي  

 ع   ثم   ،الولد ج  ر  خ  أ   ثم   ،«ةالقيرصي  » :ىم  س  وت   ،بطنها ق  ون املرأة قد ش  ا أن تكإم   -
 ل  م 

،فيه يش فلم يبق   ،للمرأة لرمحها تنظيف   ذي م ال  نعم الد   ،ال يرج منها دم   ه حينئذ  فإن   ء 

 عارية   هذه والدة   :نقول حينئذ  ف ،ومل يرج من املخرج املعتاد ،خرج خرج من البطن

 .لس  م فل جيب فيها الغ  الد  عن 

ون بأن قد تلد املرأة املختص   يعني يذكر ؛عن دم   عارية   ا قد تلد املرأة والدة  وأحيان   -

م عىل ولو كان الد   ،امطلق   إذا مل يرج دم   فحينئذ   ،امطلق   فل يرج دم   نة  معي   بطريقة  

لكن  ،لس  ب عليها الغ  وج  ي  ف   ق  ح  ل  م   فل فحينئذ  عىل الط   قليل   يعني لو كان دم   ،لف  الط  

 .لس  ب الغ  وج  ا ال ي  يكون م   ه حينئذ  ا فإن  عليه مطلق   فل وال دم  خرج الط  

فه هو اإلمام مؤل   «املقنع» أن   «املقنع» ـق بتي تتعل  من الفوائد ال   ،يعني يف الكتب ة  هنا فائد

 .ذا الكتابف همؤل  نا ف  اخترصه مصن   ،بن قدامة  ا د  أبو حمم  
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مع  ،هد والورعيف الز   إمام   ،يف احلديث إمام   ،يف الفقه إمام    بن قدامة  ا د  أبو حمم  

ات من طلبته بأن ق  للث   ن  ذ  ه أ  أن   «املقنع»يف  ة  وخاص   وكان من طريقته  ،جمي  تواضع  

،كثيوهذه  ،أو ينقصوا منه إن وجدوا خطأ   ،ويزيدوا فيه ،وا كتابهح  يصح   عليها صاحب  نص   ة 

 .ام هي من تلمذتهإن   خ فيها إحلاقات  س  ولذلك بعض الن  ، مةيف املقد   «اإلنصاف»

 هذه الكلمة؟ ملاذا قلت  

(،  :عبارة ألن   َية  َعْن َدم  اَلَدة  َعار  ام هي من وإن   ،«املقنع»ليست من كلم صاحب )اَل و 

 أ   ن  زيادات بعض م  
عىل  نص   ،«املقنع» ىلى يف رشحه عذلك ابن املنج   عىل نص   ،يادةله بالز   ن  ذ 

 .يادةهذه من الز   أن  

ا يف وليس بدع   ،بهوعىل ثقته يف بعض طل   ،ه  ق  ل  عىل كريم خ   تدل   ق وطريقة املوف  

ى: -اقيق جد  د  ال-ى م  س  ذي ي  ال   بن احلاجب املشهوراأبا عمرو  فإن   ؛ذلك م  س  صاحب » ي 

بأن يزيد  وهو ابن راشد   ،به فقطألحد طل   ن  ذ  أ   ،املشهور «ةة واألصولي  قهي  املخترصات الف

 :«بابالل  »صاحب  راشد  ن با ي  م  ولذلك س   ،«هاتجامع األم  »وهو  ،تابه يف الفقهح كويصح  

أن يزيد وينقص باحلاجب  له ابن   ن  ذ  ذي أ  فهو الوحيد ال   ،ح املخترصمصح   أي   «حاملصح  »ـب

 .طويل   وهلم فيها كلم   ،عند أهل العلم معروفة   طريقة   ،هذا معروف  و ،منه

 

 (.آنُ رْ قُ الْ  ةُ اءَ رَ ق   ه  يْ لَ عَ  مَ رُ َح  ُل ْس غُ الْ  هُ مَ ز  لَ  نْ مَ وَ ) :قال 

 

ملا ثبت عن  ؛ابقة حرم عليه قراءة القرآنبأحد املوجبات الس   (ُل ْس غُ الْ  هُ مَ ز  لَ  نْ مَ وَ ) :قال

ْ وَ  ،ه  ل  كُ  ه  ن  أْ  َش َل عَ  آنَ رْ قَ ا الْ نَ ئُ ر  قْ يُ  انَ كَ   بي  الن   ن  إ  » :ه قالأن   ،وإسناده حسن  ،  علي   نْ كُ يَ  َل

  ء  َشْ  آن  رْ قُ الْ  ن  عَ  هُ بُ ُج َيْ 
أو  ،«اب  نُ ُج  ونَ كُ يَ  نْ  أَ ال  إ  ) :وهي قوله ،يادةوهذه الز   ،«اب  نُ ُج  ونَ كُ يَ  نْ  أَ ال  إ 

 25:35.همن أهل كثي   كلم  عىل  ة  وهي ثابت ،ن  س  هذه إسنادها ح   (ة  ابَ نَ َج َّ الْ ف   َس يْ لَ ) :قوله
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بالقرآن يف قراءته حترم  ملحقة   هناك أشياء كثية  ، (آنُ رْ قُ الْ  ةُ اءَ رَ ق  ) :فعندنا يف قول املصن  

 :أو نشي لبعضه عباملمنونبدأ  ،به وهناك أشياء ليست ملحقة   ،عىل اجلنب

 .افصاعد   كاملة   آية   نب أن يقرأحيرم عىل اجل :ال  أو  

 ،ومن تبعه «نقيحالت  »كام مشى عليه صاحب -د م  ت  ع  م  ـقراءة بعض آية ال   :ايناألمر الث  

 ني   ب  ل وي  ل  د   أن ي  إال   «املنتهى»م عىل بل هو املقد   ،دائام   «نقيحالت  »يف  هو ما دم  ت  ع  م  ـال   أن   والشك  

 ،قرأ بعض آية ن  م   أن   «نقيحالت  »ذكر صاحب  -عىل ذلك عثامن   ص  ن ،«نقيحالت  »صاحب  خطأ  

 .ه حيرم قراءهتا حينذاكفإن   ة  تام   وكانت يملة   ،طويلة   وكان هذا البعض من آية  

ة   قراءة آية   اإذ   ن فيها ي  مثل آية الد   ،ة  إن كانت اجلملة تام   طويلة   بعض آية   أو ،فأكثرتام 

 .كثية   يمل  

 .فيجوز قراءة بعض اآلية ،بعض اآلية جيوز م هذا الكلم أن  مفهو

 فهل جيوز له قراءهتا أم ال؟ ،يمع أبعاض آية   ن  م  

وهذا الفصل  ،ل  ص  بينهام ف   د  وج  أن ي   ؛برشط   نعم جيوز له أن يقرأ أبعاض آيات   :نقول

يقرأ  ثم   ،ها ويسكتت  م  ت  ت  يقرأ  ثم   ،يسكت ثم   ل آية  فيقرأ أو   ،ا طويل  أو سكوت   ،يكون طويل  

 .«املبدع»عىل ذلك يف  نص   ،ها ويسكتت  م  ت  ت  

 :ف القرآن نوعانال ذي باآلي ذ عو  الت   إن   :نقول ؛ذي يف القرآنذ باآلي ال  عو  الت  

 ت  ا آياألهن   ؛ذاتب من قراءة هذه املعو  ن  ج  ـع ال  ن  م  ي  ف   ني   ت  ذ  كاملعو   بآيات   اذ  إن كان تعو   -

 .واحدة   ليست آية  

فهل جيوز قراءة البسملة  ،هذه آية   ژ ٻ ٻ ٻ     ٱ ژ :مثل ؛واحدة   ا إن كانت آية  وأم  

 ؟البداءة هبابك يريد أن يترب   (1) ژ ٻ ٻ ٻ     ٱ ژ :يقول ؟ذعو  من باب الت  

                                                 

 يف املسموع: )باسم اهلل(.( 1)
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ال  ،ذعو  ة الت  أ بني  ر  ق  ت   ،ة القرآنوال جيوز قراءهتا بني   ،ذعو  ة الت  جيوز قراءهتا بني   ،نعم :نقول

 .ة القرآني  نب

 «قراءة  » :ىم  س  ما ال ي   ذلك عىل أن   فدل   (ةُ اءَ رَ ق  ) :ف هنا قالاملصن  أن   :األمر األخي

فتني من سان والش  حتريك الل   ،فس ليس قراءة  يف الن  قراءة الرس    ،ي ليس قراءة  هج  فالت   ،فيجوز

-ينالد   يخ تقي  والش   ووي  اب والن  كام حكاه أبو اخلط  -ه انعقد اإليماع ألن   ؛ظ ليس قراءة  غي تلف  

فتني فليس هو سان والش  ا حتريك الل  وأم   ،وصوت    بحرف  إال   «اكلم  » :ىم  س  الكلم ال ي   عىل أن  

 .انتبه هلذا القيد من اآلدميني ،م هو الزم الكالم من اآلدمينيوإن   ،الكلم

 .كلم اهلل بالكلم أو  قة بمسائلسألة متعل  امل هوهذ

 

 (.ة  اَج َح َّل   َد ج  ْس مَ َّالْ  ُبُ عْ يَ وَ ) : قال

 

 :بالعبور أمراناملراد  (َد ج  ْس مَ َّالْ  ُبُ عْ يَ وَ ) :قوله

ل] -  .فيه ومكث   لبث  غي دخول املسجد من :[ األمر األو 

 .ااملرور فيه بجعله طريق   :اينواألمر الث   -

 -يعني العبور وحرمة القراءة للقرآن-ابق احلكم فيه والس   (َد ج  ْس مَ َّالْ  ُبُ عْ يَ وَ ) :وقوله

وجب  ن  م   كل   ،اكان حائض   سواء   أو ،اكان جنب   سواء   ،لس  لزمه الغ   ن  م   يشمل كل  عىل املذهب 

 .ابقان كلهاه حيرم عليه األمران الس  ل فإن  س  عليه الغ  

 : هة نبي  ويف سن  ، جيوز له أن يعرب املسجد يف كتاب اهلل  هليل عىل أن  الد  

 فاالستثناء يدل  ، [٤3النساء: ]ژ  ڭ  ڭ     ۓ ۓ ے ژ :ا يف كتاب اهلل فقول اهلل فأم  

 .ه جائز  عىل أن   فدل   ،عىل خمالفة احلكم املسبوق
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تي يف جاد ال  أي قطعة الس  - ةَ رَ مْ ُخ َّي الْ ين  ل  او  نَ » :قال لعائشة    بي  الن   ن  حيح أويف الص  

 .املسجد فدخلت عائشة  «ك  د   يَ ف   ْت َس يْ لَ  ك  تَ َض يْ َح  ن  إ   :اَل قَ  ،ض  ائ   َح ّن  إ   :ْت الَ قَ » -املسجد

 .ا أدخلت يدها فقطهن  إ :احقال بعض الرش  كان وإن 

ا هلم أهن  استدال فظاهر   ،واحلكم للبعض كاحلكم للكل   ،ضاجلنابة ال تتبع   وعندنا أن  

 .دخلت بكامل جسدها

ف؟ وهل هو أتى به املصن   م  ـهذا القيد ل   (ة  اَج َح َّل  ) :فة عندنا يف قول املصن  املسألة املهم  

 املذهب أم ال؟

لغي ) :ه قالفإن   «اإلقناع»اين وهو ا يف كتابه الث  وأم   ،ف يف هذا الكتابهذا القيد من املصن  

 ،املسجد ولو لغي حاجة   ب واحلائض دخول  ن  ه جيوز للج  أن   رينند املتأخ  ع ُد مَ تَ عْ مُ َّوالْ  (حاجة  

 .ع من املرور حينذاكن  م  ت  ف   ،ها للمسجد تلويث  ّشاحلائض إذا خ ع  ن  م  ـام ت  إن  

 ف جاء باحلاجة هنا ملاذا؟املصن   ولكن  

يف  هلورود ؛ذلك كرهأ :وقال ،اه هنى عن جعل املسجد طريق  د جاء عنه أن  اإلمام أمح   ألن  

 .اهي عن جعل املساجد طريق  الن   ،هي يف األثرالن  

املراد بالعبور جعله  إن   :اح قالبعض الرش    ف تقييد العبور باحلاجة ألن  وبنى املصن  

ا املرور يف املسجد جلعله طريق   إن   :ا قد قلنافإذا كن   ،ريق البعيدإذا كان أقرص من الط   اطريق  

 ف   اب  ن  خص ليس ج  ولو كان الش   ه  مكرو أخرص  
خول ال يكون الد   : أن نقولىل  و  باب أ   ن  م 

 .ف يف هذا الكتابهذا رأي املصن   ، حلاجةللمسجد إال  

او املرور جيوز ولو  رون فإن  ذي اعتمده املتأخ  وهو ال   «اإلقناع»ذي مشى عليه يف ال   أم 

 .اآلية جاءت مطلقة   ألن   ؛لغي حاجة  
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 (.وء  ُض وُ  ْي  غَ ب   يه  ف   ُث بَ لْ  يَ اَل وَ : )قال 

 

 ق  ليس احلكم هنا متعل   فعىل مشهور املذهب ،فاعل   ل  ع  ج   ن  هنا م   د  الب   (ُث بَ لْ  يَ اَل وَ ) :قوله

املرأة احلائض عىل املشهور من املذهب حيرم  فإن   ،عليه جنابة   ن  بم   ق  ام هو متعل  وإن   ،باجلميع

ويمكث  ،ه جيوز له أن يلبث يف املسجدفإن   عليه جنابة   ن  ا م  وأم   ،ابث يف املسجد مطلق  الل   عليها

فيكون  ،ف احلدثام يف  وإن   ال يرفع احلدث   ،ف احلدث  ه يف  بمعنى أن   ،أن يتوض  أفيه برشط 

 ليل عىل ذلك؟ما الد  ، له اا للحدث ال رافع  ف  وضوؤه خمف  

 ما ثبت عن عط :نقول
 
عرشة من أصحاب  أدركت   :ه قالأن   صحيح   بإسناد    اء

ينامون يف املسجد وهم  -ي  ك  م   عطاء   ألن   ؛أي املسجد احلرام-ينامون يف املسجد   بي  الن  

 .واؤإذا توض   جنب  

ومل يكن  -رضوان اهلل عليهم– حابةبني الص   ومنترش   هذا مشتهر   نا ذلك عىل أن  فدل  

ا احلائض وأم   ،باجلنب ه خاص  املذهب أن   مشهور لكن   ،ه مشهور  عىل أن   فدل   ،فيه عندهم إنكار  

 .ابث مطلق  فيحرم عليها الل  

 :قولتأو  (،بنُ اجلُ ) :أن نقول د  فلب   (وال يلبث اجلنب فيه بغي وضوء  ) :لذلك فنقول

 (.ا فيجوز له بالوضوءب  نُ  أن يكون ُج إال   -اوجب عليه الغسل مطلق   ن  أي م  - وال يلبث فيه)

يخ ح الش  حقيق كام رج  د والت  م  ت  ع  م  ـال   :إذا قلنا ،املفهوم ال عموم له تعرفون أن  ]كام[ أو 

 .املفهوم ال عموم له ين أن  الد   تقي  

 -مفهوم هذه اجلملة ال يلزم أن يعود للجميع  إن   :فنقول]وعليه[ 
 
 (1)إذا كان بوضوء

 .ب دون احلائضن  للج   افيكون عائد   ،لبعض أجزاء الكل   ايكون عائد  ام وإن   -يعود للجميع

                                                 

 لذي ال يلزم أن يعود للجميع.أي أن هذا هو مفهوم اجلملة ا( 1)
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 (.ُل ْس غُ الْ  هُ لَ  ن  ُس  م  لْ  ُح اَل ب   مء  غْ إ   وْ أَ  ون  نُ ُج  نْ م   اَق فَ أَ  وْ أَ  ،ات  ي  مَ  َل س  غَ  نْ مَ وَ ): قال 

 

 :قال  بي  الن   أن    حلديث أيب هريرة   ؛له االغتسال ن  س   ،(ات  ي  مَ  َل س  غَ  نْ مَ وَ ) :قال

كام حكاه  ،وهذا احلديث أيمع أهل العلم عىل عدم العمل بوجوبه ،«ْل س  تَ غْ يَ لْ ا فَ ت  ي  مَ  َل س  غَ  نْ مَ »

 .(1)األمر عىل الوجوب أي العمل بأن   ،العمل ليس عليه :قال ؛ي  ذ  م  الرت   

 ،دبوا هذا األمر عىل الن  وعدم إلغائهم له محل ،ص  فقهاءنا إلعامهلم الن   فإن   فحينئذ  

 واإليماع ال يكون يف ذاته دليل   ،كشف عنها اإليماع ،أخرى ة  ؟ أدل  دب ما هوواحلامل عىل الن  

 ،م  ظ  ع  م   ص  الن   ألن   ؛دبف األمر من الوجوب إىل الن رص   ب   ارف  للص   ام هو كاشف  وإن   ،ناقل  

،يش يف كل   ر  د  ق  وأن ي   ،ص  الن   م  ظ  ع  جيب أن ي  
 
وال  ،اوليس ناسخ   ،للحكم ام اإليماع كاشف  وإن   ء

  .(2)ا من إلغاء احلكما مانع  يكون كذلك أيض  

حيح كام يف الص  -عليه  ي  م  غ  حينام أ    بي  الن   ألن   (؛مء  غْ إ   وْ أَ  ون  نُ ُج  نْ م   اَق فَ أَ  وْ أَ ) :قال

  ءجي -من حديث عائشة  
 
 س  ف   ،ر  و  خ  ـيف م   له بامء

مل  ب  ر  ق  ى ب  ت  ؤ  أن ي    بي  وأمر الن   ،عليه ب  ك 

 و  أ   ل  حت   
 .ىوهو مغم    بي  وكان هذا من الن  ، هبا  هبدن   م  م  ع  ا ف  ه  ت  ي  ك 

ا أحيان  و ،ائمبالن   ق  ح  ل  ا ي  اإلغامء أحيان   ألن   ء؛من اإلغام اجلنون أشد   أن   ءوقاعدة الفقها

 .باجلنون ق  ح  ل  ي   أخرى

 .األصل يثبت يف اجلنون ال العكس فإن   ءثبت األصل يف اإلغام ما فكل  

 ،مجيب كام تقد   فحينئذ   ، فيحتلمى عليه حلام  املجنون واملغم   ر  أي إن مل ي   (م  لْ  ُح اَل ب  ) :قال

 (.ُل ْس غُ الْ  هُ لَ  ن  ُس ) :فقال

                                                 

 قد يوهم الكلم عكس املراد، واملراد: أن األمر بالغسل يف احلديث ليس للوجوب.( 1)

 هكذا يف املسموع، ولعلها: )مانعا من احلكم( أو )سببا يف إلغاء احلكم(.( 2)

 قاعدة
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 دوب:ناملالغسل من  ني    نوع  مل يورد إال   ف هنا املصن  

ل:[] -  .تاملي   تغسيل األو 

 .ل من اإلفاقة من اجلنون أو اإلغامءس  الغ   :اينوالث   -

 :ه وهوه سيذكره يف حمل  ألن   ؛فه املصن  وردمل ي ثالث   نوع  وهناك  ،فقط أورد هذه االثنني

 وملاذا أنا أوردته هنا؟ ،باب اجلمعة -

ملندوبة هو آكد األغسال ا أن   -«اإلنصاف»عىل ذلك صاحب  كام نص  -د م  ت  ع  م  ـال   ألن  

سل من اإلفاقة من اجلنون أو يليه الغ   ثم   ،تل من تغسيل املي  س  يليه الغ   ثم   ،غسل اجلمعة

 .تيبأنا أردت أن أذكر لك آكد املندوبات بالرت   اإذ   .اإلغامء

 

َل َيَدْيه  َثاَل يَ م  َس يُ  م  ثُ  ،يَ و  نْ يَ  نْ أَ  ُل ام  كَ الْ  ُل ْس غُ الْ وَ ): قال  َثهُ ، َوَيْغس  ا َوَما َلو  ، ث 

، َويَ  يه  ا ُتَرو   َثاَلث 
ه  ث َي َعَل َرْأس  َأ، َوُيْ  ه  يْ مَ َد قَ  َل َس غْ يَ وَ  ،نَ امَ يَ تَ يَ ، وَ هُ كَ لُ ْد يَ وَ  ،اث  اَل  ثَ ال  ْس غُ  هُ نَ َد بَ  م  عُ َوَيَتَوض 

 (.رَ آَخ  ان  كَ مَ ف  

 

 نْ أَ ) :ة فقالن  اجب والس  ذي حيصل فيه الوسل الكامل ال  ف عن الغ  م املصن  بدأ يتكل  

وهو  ؛ل األفعال الواجبةألو   أو مصاحبة   مة  وأن تكون متقد   ،ةي  فيجب وجود الن   (،يَ و  نْ يَ 

 .موتقد   ،سميةالت  

م.سم اهللاب :يقولوأن  (يَ م  َس يُ  م  ثُ )  ، وتقد 

أن :قال ا(،  و  َل َيَدْيه  َثاَلث   .امثل الوضوء متام  )َيْغس 

َثُه(، )َوَما قال:   :أشياء   ثلثة   ث البدن  ذي يلو  وال   ،يعود للبدن ،ث بدنهوما لو   أي  َلو 

 .ا أن تكون نجاسات  إم   -

 .املاء إىل البدن ا أن تكون ما يمنع وصول  وإم   -



20 

 

 .ثلثة أشياء   اإذ  ، كاملني   ؛ر  ذ  ق  ت  س  ه م  ولكن   ،اا أن يكون طاهر  وإم   -

فيجب إزالته عىل سبيل  م  ر  ا له ج  م   ملاء إىل البدنوصول اث إن كان يمنع وهذا امللو  

 .الوجوب

 .ال جيب إزالته :نا نقولفإن  ا ر  ذ  ق  ت  س  م  ا إن كان وأم  

 ،برشط أن يصل املاء إىل اجللد ؛ه ال جيب إزالتهفعىل املذهب كذلك أن   انجس  ا إن كان وأم  

 .ليس برشط   فحينئذ   ،ول املاءيمنع وص اليس شيئ   ؛مثل   أن يكون عىل اجلسد بول   :مثل

طهي يكون الت   املاء يف حمل   أن   :بق ذكرها يف باب املياهستي عىل املسألة ال   وهذا مبني  

جاسة عىل فيفع احلدث وإن كانت الن   ،طهيالت   فهو يف حمل   ،جاسةا ولو التصق بالن طاهر  

 .البدن

 رها ماذا؟ا تصو  طبع  

 جاسة عىل البدن فإن  فلو كانت الن   ؛اجاسة سبع  وجوب غسل الن ا يف عىل املذهب طبع  

 .اسبع   ر غسل املحل  ويكر   ،الغسلة األوىل إذا نوى هبا رفع احلدث ارتفع حدثه

يف درس  -إن شاء اهلل-بع عن الس  م وسنتكل   ،فقط أن أردت أن تعرف عىل املذهب

 أم ال؟ أصل   وهل هي هلا ،اليوم

 . ثهوأزال ما لو   ،دلك يده  بي  الن   أن    ديث ميمونة  حلا طبع   (هُ ثَ و  ا لَ مَ وَ ) :قال

 ل  ج  ر  ال ل  س  مع غ   ،كامل   اأي وضوء   (أَ ض  وَ تَ يَ وَ ) :قال
 
 .دم  ت  ع  م  ـهذا هو ال   ،ني 

يه  َوَيْ ) :قال ا ُتَرو   َثاَلث 
ه   .أي تروي ،ي أصل شعرهترو   أي  ، (ث َي َعَل َرْأس 

 :ثالثة أشياءَ  ؛وأصل   ،وباطن   ،أس يف االغتسال ظاهر  عر يف الر  الش   :ألة  وعندي هنا مس

-  ]: ال   .عروهو ظاهر الش   ؛ظاهر  ]أو 

 .عربقة األخرى من الش  وهو الط   ؛باطن  ]ثاني ا:[  -

 .وهو جلده ؛عرأصل الش  ]ثالث ا:[  -
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 عر فمندوب  ل أصل الش  س  غ  ا وأم   ن،اهر والباطن واجباالظ   ل  س  ل اجلنابة فغ  س  لغ  سبة بالن  

 .إليه

عر ل ظاهر الش  س  ل اجلنابة غ  س  يف غ   -ل فيصح  س  غ   :وإن قلت  -ل اجلنابة س  يف غ   ؟واضح  

 .وغسل أصل البرشة مسنون   ،وباطنه واجب  

 ؟وما املندوب ،أس يف الوضوء ما الواجبمسح الر   :رس املايضأسأل يف الد  

 ؟أم مندوب   اهر واجب  الظ  

 .همسح   واجب  

 ؟والباطن

 .«رَ بَ دْ أَ وَ  ه  يْ َد يَ ب   َل بَ قْ أَ فَ » ؛همسح   مندوب  

 ؟عروأصل الش  

 ا هذا ملن كان له شعر  طبع   ،املاء إىل أصل شعرك ل  ا أن توص  ا بات  ع  ن  ع م  ن  م  ي   ،غي مرشوع  

 .ي أصل البرشةيغط  

ا ه:قول اإذ   ه  َثاَلث  ث َي َعَل َرْأس   . ميمونة   كام جاء يف حديث (؛)َوَيْ

اَثاَل  ْسل  غَ بالْ َبَدَنُه  مم  عَ َويُ )ال: ق ه واملشهور من املذهب أن   ،افيغسل بدنه ثلث   (1)(ث 

 .ا عىل الوضوءا قياس  البدن ثلث   ل  س  غ   ب  ح  ت  س  ي  

 سواء   ،ب  ح  ت  س  وإمرار اليد عىل اجلسد م   ،ك هو إمرار اليدل  معنى الد  ، (َوَيْدُلَكهُ ) :قال

 سل إال  ضوء وال يف الغ  وك يف الل  وال جيب الد   ،ونحوها كخرقة   ؛بواسطة   أو ا مبارشة  كانت يد  

  ،يمنع من وصول املاء ء  إذا كان هناك يش ؛واحدة   يف حالة  
 
منه ال يصل  أو كان اجلسد يف أجزاء

 .ونحو ذلك (2)]أصفاط[ فيهكأن يكون  ؛ بذلكاملاء إليه إال  

                                                 

 ولعل نسخته فيها هكذا. -حفظه اهلل تعاىل–هكذا قرأها ( 1)

 لتي تكون يف بعض أجزاء اجلسد.يقصد هبا التجاعيد ا( 2)
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املاء قد وصل إىل يميع جسده فل  املرء أن   و غلب عىل ظن  ن أإذا تيق   :ولذلك يقولون

 .كل  ه وصول املاء إىل سائر جسده فيجب الد  وإن مل يغلب عىل ظن   ،كل  جيب عليه الد  

 أصل   ،هبظن   ال عربة   ]أن ه[ املوسوس هذا األصل فيه ؛ املوسوسإال   :اا نستثني أيض  طبع  

ام العربة وإن   ،البتة ليس لك يقني  ]بل نقول:[  ،لك يقني   :نقولال املوسوس  ،ليس له يقني  

 .اهربالظ  

 .ن يف طهورهم  ايكان يعجبه الت    بي  الن   أن   حلديث عائشة  ، (َوَيَتَياَمنَ ) :قال 

فينتقل  ،آخر   ر الغسل يف مكان  يكر   ،أخرى ة  أي مر   آَخَر( َمَكان  ف َوَيْغَسَل َقَدَمْيه  )قال 

 .آخر  إىل  من مكانه

عرشة حرصوها عىل ] :هو ما حوى عرشة أشياء :يقول فقهاؤنا الغسل الكاملانظروا؛ 

 [سبيل احلرص

 .م معناكام تقد   ؛ةي  الن   :هلاأو  

 .سميةالت   ثم   :وثانيها

 .ة  وهذا سن   ،ال اليدين ثلث  س  غ   ثم  :[ ثالثها]

 .ثهأو ما لو   ،ىل ما به من أذ  س  غ   :ابعالر   ثم  

 .ني   ل  ج  الر   ل  س  الوضوء الكامل مع غ   :واخلامس

 .ات  وأن يكون ثلث مر   ،عري هبا أصول الش  يرو   ،عرحثو املاء عىل الش   :ادسوالس  

 .اوأن يكون ثلث   ،هعىل سائر جسده كل   املاء أن يفيض :ابعالس  

 .ه األيرسه األيمن قبل شق  ق  أن يبدأ بش   :امنالث  

 .بدنه بيديه ك  ل  د  ن ي  أ :اسعالت  

 .آخر   ذي هو فيه فيغسل قدمه يف موضع  أن ينتقل من مكانه ال   :والعارش
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ل ه[،  م  مت   ه يكون حينئذ  فعلها فإن   ن  م   ،هذه عرشة أشياء   س  وا عىل العرشة هكذا ونص  ]غ 

دائام   ،احلرص من العلامء عىل ص  ن   ن  أن تنظر م   د  تعديد الب   يف ال  ولذلك دائام   ،عديدالت   يليس من  

 عىل عدد   نص   ءا من العلاما إن مل جتد أحد  وأم   ،لحرصلأن تبحث قدر املستطاع  د  عديد الب  يف الت  

   وقد ح  إال   عىل عدد   ال تنص   ،بكذا من غي ذكر عدد   :تقول ك حينئذ  فإن  
املفهوم  ألن   ؛قبلك رص 

 .من أقوى املفاهيم العددي  

 

 (.ة  ر  مَ  ل  ْس غُ الْ ب   هُ نَ َد بَ  م  عُ يَ وَ  ،يَ م  َس يُ وَ  ،يَ و  نْ يَ  نْ أَ  ئُ ز  ْج مُ َّالْ وَ ) : لقا

 

سخة ولكن الن   ،هنا (1)كام ذكرت   (،يَ م  َس يُ وَ ) ،متوتقد   (،يَ و  نْ يَ  نْ أَ  ئُ ز  ْج مُ َّالْ وَ ) :قال

م كام تقد   ،وجيوز أن تكون مصاحبة   ،صليف األ مة  ة تكون متقد  ي  الن   ألن   (؛يَ م  َس يُ  م  ثُ ) :األصح  

 .ل الفعلألو   ا تكون مصاحبة  األصل أهن   فإن   ،معنا

 قول اهللل ؛هذا هو الواجب عىل أن   وهذا يدل   ،واحدة  ( ة  ر  مَ  ل  ْس غُ الْ ب   هُ نَ َد بَ  م  عُ يَ وَ ) :قال

 :وهذا يعني تعميم البدن،  [٦املائدة: ]ژ  ٹ ٿ               ٿ ٿ ژ. 

ا   :ة الواحدة هلا رشطاناملر  طبع 

ال  ،ولو بعض املاء ،وأن تنفصل ، جيب هذا األمر،هالبدن كل   جيب أن تعم   :لط األو  الرش  

 .ام بعضهينفصل كامل املاء وإن  

ط[ال] يف ما يمنع وصول املاء  د  ج  فلو و   ،أن يصل املاء إىل يميع البدن د  الب   :اينالث   رش 

 .ر املاء هلذا املوضعن فيجب عليه أن يكر  بعض أجزاء البد

 

 

                                                 

( بفتح التاء، يريد ( 1)  خطاب القارئ. -حفظه اهلل–)ذكرت 
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 (.، َفإ ْن َأْسَبَغ ب َأَقل  َأْو َنَوى ب ُعْسل ه  اْلََّحَدَثنْي  َأْجَزأَ اع  َص ب   ُل س  تَ غْ يَ وَ  ،دي مُ ب   أُ ض  وَ تَ يَ وَ : ) قال

 

 م معنا أن  تقد   ،«اع  َص ب   ُل س  تَ غْ يَ وَ  ،دي مُ ب   أُ ض  وَ تَ يَ  انَ كَ   بي  الن   ن  أَ »ر وغيه ديث جاب  حل

 فإن   د  م  ـأن تعرف ال   فإذا أردت   ،ا ربع  إال   لرتات   ةإىل ثلث لرتات   ةا من ثلثاع يعادل تقريب  الص  

 .اعالص   ه ماذا؟ ربع  د أن  م  ت  ع  م  ـعىل املشهور ال   د  م  ـال  

 عىل املشهور؟ :ملاذا قلت  

 َس مْ َخ ب  » :اء  ج  و   ،«اع  َص ب   ُل س  تَ غْ يَ  انَ كَ   بي  الن   ن  أَ »ه جاء ألن  
 إن   :فبعضهم قال ،«اد  َد مْ أَ  ة 

 فإذا أردت   ،سم  خ  ـوليس ال   ،بعه الر  د أن  م  ت  ع  م  ـهنا ال   املد   ولكن   ،يف غيه يف الوضوء غي املد   املد  

ب   إال   إىل لرت   نصف لرت   ا منيعني تقريب   -ع ثلثة لرتات  ب  ر  -ع ب  أن تعرف الر   عىل أقىص تقدير   ا،ع  ر 

 .من ذلك ه أقل  والغالب أن   ،أقىص تقدير له ،ل  ن م  ووسبع مخسة  

(  :قال  م  أن يعم   د  الب   ،وانفصل م العضو  ه عم  بمعنى أن   ؟معنى أسبغ ما)َفإ ْن َأْسَبَغ ب َأَقل 

 .اح  س  وال م  ا ح  ض   ال ن  ل  س  أن يكون غ   د  فلب   ،اح  ض  فل يكون ن   ،وينفصل

  تعميم املحل   :هذا معنى اإلسباغ
 
 .من املاء مع انفصال جزء

اس من الن   ى كثي  ر  بل ي   ،رو  ص  ت  ي  و وهذا مكن   ،من املد   أي بأقل   (َفإ ْن َأْسَبَغ ب َأَقل  )

قدير عىل الت   اس يستطيع الوضوء هبامن الن   وكثي   ،من مدي  أقل   هذه القنينة ،يستطيع فعل ذلك

 .كبار العلامء هيئة   ه  رت  ذي قد  عىل ال   بناء   ،لكم قبل قليل   ذي ذكرت  ال  

عىل  انظروا معي هذه مسألة سأنقلها لكم بناء   َأْو َنَوى ب ُعْسل ه  اْلََّحَدَثنْي  َأْجَزَأ() :قال

 .يخ عثامن  يمعها الش   ن  وأحسن م   ،تفصيل  

مثل  ،وحيرصها ور  فطريقته جيمع الص   ،قسيمى بالت  ن ع  ي  ه وهو أن   ؛فيه ميزة    يخ عثامن  الش  

 . يخ عثامن  رين يعتمد عىل الش  رص عند املتأخ  احلولذلك يعني أكثر  ،حيرص هذه ميزة   عثامن  
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 و   وعثامن  
 ،سكن مرص   ثم   ،امانتقل إىل الش   ثم   ،من أهل منفوحة   ،هنا يف منفوحة د  ل 

بينه   بسبب نزاع  ام إال  ما خرج من الش  و،  الوفاة فهو مرصي  ،  ومات يف مرص  

 .ة  مستقل   فوا فيها مؤلفات  أل   يف مسألة   ءوبني أحد العلام

[، ة هنا هلا سبع  ي  الن   أن   بني     يخ عثامن  الش   من كلمي مل  ،وأنا أزيد ثامنة   ]صور 

 :(1)من صورالث  يف زوا معي رك   ،ا هلا ثامين صور  ولكن من كلمي أهن   ،أزدها

 ]صور الن ي ة عند االغتسال:[

 ت  غ  م  ـال   أن ينوي   :ورة األوىلالص  
دون رفع  ،احلدث األكرب فقط من اجلنابة رفع   ل  س 

 .وال يرتفع حدثه األصغر ،يرتفع حدثه األكرب ه حينئذ  فإن   ،احلدث األصغر

يدخل األصغر  ه حينئذ  فإن   ،اصغر مع  األكرب واأل ؛ني   احلدث   رفع   أن ينوي   :انيةورة الث  الص  

وإن مل  ،فيتداخل احلدثان ،اجد   وهذا كثي   ،غي يف الكبييف دخول الص   وهذه قاعدة   ،يف األكرب

 .ه يرتفع حدثه األصغرأ فإن  يتوض  

 ؛أكرب   وال بحدث   ،أصغر   ه بحدث  ومل يص   ،احلدث رفع   أن ينوي   :الثةورة الث  الص  

 .ا حينذاكمع   دثان  فيتفع احل

]مس   :مثل ؛اسل مع  غ   بالوضوء وال  اح إال  ب  ت  س  ال ي   استباحة أمر   أن ينوي   :ابعةورة الر  الص  

فإذا  ،لةومثله الص   ،اسل مع  غ   بالوضوء وال  اح إال  ب  ت  س  ي  ال  ]مس  املصحف[ فإن   املصحف[،

 .اه يرتفع به احلدثان مع  ا فإن  ل مع  س  الوضوء والغ  ب ح إال  اب  ت  س  لة أو ما ال ي  نوى به استباحة الص  

ورة[ال]  :مثل ؛ل وحده دون الوضوءس  ف عىل الغ  يتوق   إذا نوى استباحة أمر   ة:اخلامس ص 

ل س  له الغ   ط  رت   ش  ي  ا قراءة القرآن ف  وأم   ،لس  له الوضوء والغ   ط  رت   ش  القرآن ي   مس   ،قراءة القرآن

 ه حينئذ  فإن   ؛يعني اغتسل ليقرأ القرآن فقط هذا ،لس  الغ  اح بب  ت  س  ى ما ي  فإن نو ،دون الوضوء

 .ه األصغر  وال يرتفع حدث   ،يرتفع حدثه األكرب  

                                                 

 .سابعة زادعثامن، ثم عد الشيخ ستة للشيخ ( 1)
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ورة[ ب وج  ي   اعليه حدث   ا أن  وكان ناسي   ،لس  له الغ   ن  س  إذا نوى ما ي   :ادسةالس   ]الص 

ا يرتفع أيض   فحينئذ   ا،عليه حدث   ا أن  ي  قام لصلة اجلمعة فاغتسل لصلة اجلمعة ناس ،ل  س  الغ  

 :ومل نقل ،احلدث األكرب مع نسيانه ،ن  س  ي   ه نوى ماألن   ؛دون حدثه األصغر ،فقط حدثه األكرب  

 ه يرتفع األصغر مل؟إن  

فيكون  ،قة باحلدث األصغرة املتعل  ي  د الن  وج  ومل ت   ،بالوجود مة  متقد   ة كانت سابقة  ي  الن   ألن  

 .كمه كاحلالة األوىلح

 وهي موجودة   ة،القسم كميلت من باب سابع   ىف يبقتي أوردها املصن  هي ال   ت  هذه الس  

 .يخ عثامن  ف الش  نقصد املصن   ،فيف كلم املصن  

ابعة:[ ورة الس  ب وج  عليه ما ي   مع ذكره أن   ،له ن  س  ل ما ي  س  إذا نوى بالغ   :نقول ]الص 

 ،عليه جنابة   يعلم أن   رجل   ،هذا عابث   ألن   ؛األكرب   وال ،فع ال احلدث األصغرفل يرت ،ل  س  الغ  

 ،للجمعة ليس للجنابة :قال ،نفى وهو ذاكر   ،لجمعة ال للجنابةلسأغتسل  :بعد ذلك قال ثم  

 :يقول -تويف عليه رمحة اهلل-بل يقول بعض املشايخ  ،وهذا نادر   ،ه عبث  ألن   ؛ال يرتفع فحينئذ  

 .د هذهور  ة ت  العقلي   ةقسمالب لكن با ، يفعلهمسلام   ر أن  و  ص  ت  ال ي   ،رو  ص  ت  ي  ال يمكن  هذا

لكن  ،بالوضوء يف بعض اجلزئيات بع فيها شبه  أو الس   ت  هذه احلاالت الس   :هنا فائدة  

 ،احلدث نيس ثم   ،سلله الغ   ن  س  ما ي   ذي عليه جنابة  إذا نوى ال   :ةاحلالة األخية وهي مسأل

لكن يف الوضوء ال  ،يرتفع :؟ قلت لكم قبل قليل  ه أم الهل يرتفع حدث   ،له ن  س  واغتسل ملا ي  

هذه  :قالوا ،ن  س  ا ي  أ مل  أ توض  ا أراد أن يتوض  مل   ثم   ،عليه حدث   ؟ رجل  كيف يف الوضوء ،حيدث

 قت.، قد نشي هلا إن شاء اهلل يف حملي آخر  لضيق الوختتلف عن الغسل
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  ن  َس يُ وَ : ) قال
َ  وءُ ُض وُ الْ وَ  ،ه  ج  رْ فَ  ُل ْس غَ  ب  نُ ُج َّل   (.ء  طْ وَ  ة  دَ اوَ عَ مَ وَ  ،م  وْ نَ وَ  ،ل  كْ أل 

 

  ن  َس يُ وَ ) :فقول املصن  
َ  وءُ ُض وُ الْ وَ  ،ه  ج  رْ فَ  ُل ْس غَ  ب  نُ ُج َّل  ، (ء  طْ وَ  ة  دَ اوَ عَ مَ وَ  ،م  وْ نَ وَ  ،ل  كْ أل 

له  ب  ح  ت  س  ه ي  فإن   ء =أو أن يعاود الوط ،أو أن ينام ،اجلنب أراد أن يأكل لو أن   :هذه املسألة يقول

 ليل عىل ذلك؟ما الد   ،أأن يتوض  و ،أن يغسل فرجه

 انَ كَ   بي  الن   أن  » :ومن حديث غيه ،ر  ه قد جاء من حديث عام  ليل لألكل فإن  ا الد  أم  

 .صحيح   وغيه بسند   سائي  واحلديث عند الن   ،«أَ ض  وَ تَ  ب  نُ ُج  وَ هُ وَ  َل كْ اأْلَ  ادَ رَ ا أَ ذَ إ  

 ؟ب  نُ ُج  وَ هُ ا وَ نَ ُد َح أَ  ُد قُ رْ يَ أَ  َل ئ  ُس   بي  الن   ن  أَ » :وم جاء من حديث ابن عمر  كذلك الن  

 .«أَ ض  وَ ا تَ ذَ إ   مْ عَ نَ  :اَل قَ 

 امَ نَ يَ  نْ أَ  ادَ رَ ا أَ ذَ إ    بي  الن   انَ كَ » ت:ا قالأهن    حيح من حديث عائشة  وثبت يف الص  

 .له الوضوء حينذاك ب  ح  ت  س  ه ي  عىل أن   فدل   ؛«أَ ض  وَ تَ وَ  هُ َج رْ فَ  َل َس غَ  ب  نُ ُج  وَ هُ وَ 

 قال:  بي  الن   ن  أ   سعيد  من حديث أيب  دليلها ما ثبت يف مسلم  ، (ء  طْ وَ  ة  دَ اوَ عَ مَ وَ ) :قال

 .«طُ َش نْ أَ  هُ ن  إ  فَ » :حيحويف خارج الص  ، «أْ ض  وَ تَ يَ لْ فَ  ودَ عُ يَ  نْ أَ  ادَ رَ أَ  م  ثُ  هُ لَ هْ أَ  مْ كُ ُد َح ى أَ تَ ا أَ ذَ إ  »

 وختفيف احلدث دائام   ،وليس من باب رفع احلدث ،هذه األمور من باب ختفيف احلدث

 .الواجب رفع احلدث ا،وليس واجب   ،هو مندوب  

أمر   بي  الن   مل يقولوا بالوجوب مع أن   -ها هنامن باب االستدالل ليس حمل  - :فائدة  

األمر هنا  ليل عىل أن  الد   مع أن   «أَ ض  وَ ا تَ ذَ إ   مْ عَ نَ  :اَل قَ  ؟ب  نُ ُج  وَ هُ ا وَ نَ ُد َح أَ  ُد قُ رْ يَ أَ » ؛ قال:هبا

وجب الوضوء  ،ام وجب من باب الوسائل ال من باب املقاصدإن   وءالوض ألن   :فنقول؟ للوجوب

فإذا  ،واف بالبيتالط   وجب الوضوء إذا أردت   ،ائل  وط وسرش  ال فكل   ،ه رشط  ألن   ؛لةالص   إذا أردت  

 .وكذلك االغتسال ،ال جيب الوضوء نئذ  يحه بة للوضوء فإن  د العبادة املوج  وج  مل ت  
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 (.م  م  يَ الت   اُب بَ : ) قال

 

يكون وقد  ء، عن الوضوم قد يكون بدال  يم  الت   م بعد الغسل ألن  يم  ف يف الت  رشع املصن  

 ل. عن الغسبدال  

 

 (.ء  َم َّالْ  ة  ارَ هَ طَ  ُل َد بَ  وَ هُ وَ : )قال 

 

كام  ،أو حكام   ،ا حقيقة  إم   ؛األصل د  ق  إذا ف   أي  ، (ء  َم َّالْ  ة  ارَ هَ طَ  ُل َد بَ  وَ هُ وَ ) :فقول املصن  

 .سيأيت

 (:نْي  بدل طهارة احلدثَ ) :ومل يقل، (ء  َم َّالْ  ة  ارَ هَ طَ ) :وقوله

م ال يكون ملا يف يم  والت   ،أو ما يف معنى احلدث ،هارة قد تكون من احلدثالط   ألن   -

 .هذا من جهة   ،لحدث فقطلام يكون وإن   ،معنى احلدث

م يم  الت   واملشهور عند فقهائنا أن   ،جاسةطهارة املاء تشمل احلدث والن   أخرى أن   من جهة  

كام  ،عىل البدن ت نجاسة  د  ج  املاء إذا و   د  ق  ويكون لف   ،املاء عند الوضوء واالغتسال د  ق  يكون لف  

 جاسة عىل البدن؟متى تكون الن  ،ميم  الت   ه جيوز حينئذ  عىل البدن فإن   ت نجاسة  د  ج  فإذا و   ،سيأيت

 .نشي هلا إشارة   ا بحيث إذا جاءت بعد قليل  ختصار  ام هنا دعونا نتكل   ،ها باملاءل  س  غ   بإذا وج

 متى؟ ،جاسةم قد يكون للن  يم  الت   املذهب أن  

 ط:وانتبهوا للرش  

أو عىل  ،وبجاسة عىل الث  فإذا كانت الن   ،جاسة عىل البدنأن تكون الن   :لط األو  الرش  

 .جاسة عىل البدنأن تكون الن   د  بل الب   ،هلا م  م  ي  ت  ه ال ي  فإن   ،البقعة
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ط[] تي جاسة ال  ما هي الن   ،ه باملاءا جيب غسل  أن تكون م   د  جاسة الب  الن  أن   :اينالث   الرش 

 ؟ها باملاءل  س  تي ال جيب غ  عىل البدن ال  

كانت  تىفم ،ع حكمها باالستجامرف  ر  أو ي   ،ع باالستجامرف  ر  تي ت  جاسة ال  الن   :نقول

 ج  ت  س  ي   اموإن   ،م هلام  ي  ت  فل ي   ،ومل جتاوز املعتاد ،اخلارج جاسة عىل حمل  الن  
ه إن ألن   ؛ا بجانبهر م  م 

 ج  ت  س  ه يستطيع أن ي  م معناه أن  تيم  
 يش ر بأي  م 

 
 .م هلا حينذاكم  ي  ت  ي   ا الإذ   ،آخر   ء

ط[ا] م وحده ال يم  تي تكون عىل البدن الت  جاسة ال  هذه الن   ن  إ :نا نقولأن   :الثالث   لرش 

أو  ،جاسةف الن  فيخف   يأيت بعود   ،ولو بعود   ،ر املستطاعبقد من ختفيفها د  بل الب   ،يرفع حكمها

 .خفيف قدر املستطاعمن الت   د  فلب   ،هايمسح   بمنديل  

 هنا. أو نكتفي بذكرها ،وسنشي هلا بعد قليل   ،منها د  الب   ا ثلثة قيود  إذ  

 

 (.ة  لَ اف  نَ  ْت يَح ب  أُ  وْ أَ  ،ة  يَض ر  فَ  ُت قْ وَ  َل َخ ا دَ ذَ إ  ): قال 

 

 :م له رشطانيم  الت   ألن   ؛ميم  ل من رشوط الت  ط األو  بدأ بالرش  

ط ما ثبت يف مسند اإلمام ليل عىل هذا الرش  والد   ،وهو دخول الوقت :لط األو  الرش  

 م  أُ  نْ م   ال  ُج رَ  ْت كَ رَ دْ ا أَ ذَ إ  » :قال  بي  الن   أن   أمحد  
املاء أو  أي   «هُ ورُ هُ طُ وَ  هُ ُد ج  ْس مَ  هُ َد نْ ع  فَ  ةُ اَل ي الص  ت 

 .م بهذي يتيم  اب ال  الرت  

 م  أُ  نْ  م  ال  ُج رَ  ْت كَ رَ دْ ا أَ ذَ إ  » :فقوله
دخول  ،العربة بدخول الوقت عىل أن   فدل   «ةُ اَل ي الص  ت 

قبل دخول  م  تيم   فكل   ،هاأيت إن شاء اهلل يف حمل  تلة سمواقيت الص   ،وقت الفريضة واضح  

 .ة الفريضةصل ،لة بهح الص  الوقت ال يبي

، ال وقت  إباحة   افلة هلا وقت  الن  ( ة  لَ اف  نَ  ْت يَح ب  أُ  وْ أَ ) :قال  ؟ افلةوما وقت إباحة الن  وجوب 
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 :وافل أنواعالن   :نقول

 أراد أن يصل    ن  م  ف   ، يكون وقت هنيي فوقت إباحتها أال   مطلقة   افلة نافلة  فإن كانت الن  

أن تعيده  د  بل الب   ،ميم  هذا الت   ك  ئ  ز  ال جي    :نقول ،رمح   يد  مس بق  م قبل ارتفاع الش  حى فتيم  الض  

 يف ها إال  ومل يصل   -رمح   يد  مس ق  يعني عندما ارتفعت الش  -ل الوقت م يف أو  ولو تيم   ،بعد ذلك

 .واحد   مثابة وقت  به ألن   ؛لك يصح   :نقول ،والآخرها قبل الز  

 الكسوف ما هو؟وقت صلة 

[، م قبل الكسوف فلتيم   ن  م  ف   ،الكسوف د  ج  إذا و    .عند وجود الفعل د  فلب   ]يصح 

ه ويكمل تغسيل   ،تاملي   ل  س  غ  حني ي   ن  م  ف   ،تاملي   ل  س  إذا غ   :قالوا ،وقت صلة اجلنازة

ا ع  ينتظرون جتم   ،نتظرون صلة  اس يولو كان الن   م،يم  الت   ع  رش   ي   فحينئذ   ،لة عليهالص   ع  رش   ي  

 .ميم  لك الت   ع  رش   ي  

 ه حينئذ  اس فإن  ع الن  فحني جتم   ،اسع الن  االستسقاء إذا جتم   :وقت صلة االستسقاء قالوا

 .يكون وقتها

 .رمح   يد  مس ق  وهو ارتفاع الش   ،ا العيد فبدخول وقت صلة العيدوأم  

 

 (.ءَ َم َّالْ  مَ د  عَ وَ ) :قال 

 

 :املاء نوعان م  د  وع   ،املاء م  د  وهو ع   ؛اينط الث  م عن الرش  بدأ يتكل   (ءَ َم َّالْ  مَ د  عَ وَ ) :قال

ال  ه حينئذ  فإن   ،ا يف املحبوس ونحوهر غالب  و  ص  ت  وهذا ي   ، يكون عنده ماء  بأال   ؛حقيقي   م  د  ع  

لة ولن جيد ه سيخرج وقت الص  ه أن  ظن   وغلب عىل ،لةوقد دخل وقت الص   ،د عنده ماء  وج  ي  

 .مه يتيم  فإن   نئذ  يحف ؛ماء  
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َر هُ زُ ج  عْ يُ  ن  مَ ثَ و ب  أَ  ،اي  ث  كَ  ه  ن  مَ  ثَ َل عَ  ادَ زَ  وْ أَ ) : قال ، َأْو َطَلب ه  ََضَ ، َأْو َخاَف ب اْست ْعَمل ه 

؛ ب   ، َأْو َمال ه  ، َأْو ُحْرَمت ه  ه  ، َأْو َرف يق  مُ َبَدن ه  َع الت َيم  ه  = ُُش  ، َوَنْحو  ، َأْو َهاَلك  ، َأْو َمَرض   (.َعَطش 

 

من الث   ولكن   ،منيعني وجد الث  ، (اي  ث  كَ  ه  ن  مَ  ثَ َل عَ  ادَ زَ  وْ أَ ) :قال ،احلكم د  ق  م عن ف  بدأ يتكل  

.د احلكمق  ف  اله يكون بمثابة فإن   ،عن قدرته اكان عنده زائد    ي 

 .منعن وجود الث   عاجز   ،منطيع الث  تسال ي (هُ زُ ج  عْ يُ  ن  مَ ثَ ب   وأَ ): قال

قد  اخلوف احلقيقي   ،مه  و  ت  م   جبن   وليس خوف   ،اا حقيقي  يعني خوف  )َأْو َخاَف(  :قال

  .ق  ق  ح  ـأو م   ،ام اخلوف احلقيقي  وإن   ،اجلبان ه ليس خوف  ولكن   ،اون  ظنوقد يكون م ا،يكون يقيني  

(،)ب اْست   َر َبَدن ه  ، َأْو َطَلب ه  ََضَ  ر ضر البدن؟و  ص  ت  ي   كيف ْعَمل ه 

 :استعمل املاء بثالثة أمور  ر ضر البدن بأن يكون و  ص  ت  ي  

 .ء  رب   ر ال  ا أن يؤخ  إم   -

 .أو أن يزيد املرض -

 .ونحو ذلك ،ديدأو حال الربد الش   ،فيه جرح   نكم ؛اب مرض  أو أن يسب   -

(، )َأْو َرف يق   :قال  ،دواملعاه   ي  م  كالذ   ؛مسلم   ولو كان غي   ،مرت  ح  م  ـفيق رفيقه ال  املراد بالر  ه 

 ه جيوز له حينئذ  فإن   ،املاء ينقيض فيموت صاحبه ه لو استعمل املاء وخّش أن  فإن   ،مه حمرت  فإن  

 .ميم  الت  

(،  :قال ( )َأوْ  ،مرت   ح  م  ـال   ءيعني حرمة الّش  )َأْو ُحْرَمت ه   ،ة  بأن يكون عنده داب   َمال ه 

ُم() َع الت َيم  ه  = ُُش  ، َوَنْحو  ، َأْو َهاَلك  ، َأْو َمَرض   .ب َعَطش 
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 كْ يَ  اء  مَ  َد َج وَ  نْ مَ وَ : )قال 
 (.ه  ل  َم عْ ت  اْس  َد عْ بَ  مَ م  يَ تَ  ه  ر  هْ طُ  َض عْ ي بَ ف 

 

 كْ يَ  اء  مَ  َد َج وَ  نْ مَ وَ ): قال
 ،به عىل بعض أعضاء الوضوء يعني يستطيع أن يمر   (ه  ر  هْ طُ  َض عْ ي بَ ف 

 ،رهه  ووجد بعض ط   ،يف احلالتني أو عليه خبث   ه إذا كان عليه حدث  بمعنى أن  ، (ه  ل  َم عْ ت  اْس  َد عْ بَ  مَ م  يَ تَ )

فيغسل به الفروض الواجبة  ،أ بهأو يتوض   ،جاسةبعض الن  ،يل باملاء بعض اخلبثز  ي  ف   ،يشمل أمرين

 .م بعد استعاملهيتيم   ثم   ،ني   ل  ج  الر   ثم   ،أسيمسح الر   ثم   ،اليدان ثم   ،الوجه يوه :بعةاألر

فيبدأ  ،تيبوجيب فيه الرت   ،م وبني الوضوءيم  فيها بني الت   ع  م  تي جي   ور ال  وهذه من الص  

 .ميم  الت   بالوضوء ثم  

 

 بَ الْ  َل َس غَ وَ  ،هُ لَ  مَ م  يَ تَ  َح ر  ُج  نْ مَ وَ ) :قال 
 (.ياق 

 

م يتيم   ه حينئذ  فإن   ،ه املاءجيب أن يكون اجلرح يض   ،ه املاءا يض  جرح   (َح ر  ُج  نْ مَ وَ ) :قال

 .ةج  ة صاحب الش  قص  يف   ر  ودليل ذلك ما جاء يف حديث عام   ،ل  س  ويغسل الباقي غ   ،له

 :عندي مسألتان ،ؤال هناالس   لكن  

 ،اه يمسح هذه اجلبية مسح  فإن   -غطاء  - إذا كان عىل اجلرح جبية   :نقول :وىلاملسألة األ

 .م ذكرهذي تقد  ط ال  بالرش   ،موال يتيم  

 ها فهل يمسحها أم ال؟ل  س   يستطيع غ  ها والويستطيع مسح   ،فإن كانت مكشوفة  

 ،ةي  ام يسقط عنه بالكل  وإن   ،ينالد   يخ تقي  هو اختيار الش   ]وهذا[ ،ه ال يمسحهااملشهور أن  

 .ميتيم  يعني  اموإن  

 م؟يم  متى يكون الت   :املسألة األخية

 .ءتيب بني األعضاوجوب الرت  ل ؛لس  م يف موضع الغ  يم  يكون الت   :نقول
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َ ُقْد  ء  َم َّالْ  ُب لَ طَ  ُب َي  وَ ) :قال 
، َفإ ْن َنِس  اَلَلة  ، َوب د  ، َوُقْرب ه  مَ ف  َرْحل ه   َوَتَيم 

 (.ادَ عَ أَ  َرَتُه َعَلْيه 

 

املراد  )ف  َرْحل ه ( ،جيب عىل املرء أن يطلب املاء يف الوقت أي   (ء  َم َّالْ  ُب لَ طَ  ُب َي  وَ ) :قال

يعني  وما يكون فيه عادة   ،من أثاث   وما يكون فيه عادة   ،ذي يسكن فيهاملكان ال   يعني لح  بالر  

 .وما يصاحبه من أثاث   ،ه يف مسكنهعن ب عليه أن يبحثه جيفإن   ،من أشياء  

(،  :قال  .دع  ب  الوال يلزمه  ،يف األماكن القريبة منه عادة   أي وما قرب منه عادة  )َوُقْرب ه 

(،  :قال اَلَلة   ،معني     بداللة شخص  املاء ال يصل إليه إال   إن علم أن   ،أي بداللة ثقة  )َوب د 

اللة ليس فسؤال الد   ،اهه إي  خص أن يدل  فيلزمه أن يسأل هذا الش   خص ثقة  وكان هذا الش  

وال يلزمه يعني أن يطلب  ،بأن يطلبه ،سؤال املاء هو املذموم فإن   ؛بخلف سؤال املاء ،امذموم  

 .وال صدقة   هبة   من شخص  

مَ  :قال  َوَتَيم 
َ ُقْدَرَتُه َعَلْيه 

 :خصالش   :انظر معي ،(ادَ عَ أَ  )َفإ ْن َنِس 

 .ألة فيجب عليه أن يتوض  إذا وجد املاء قبل الص   -

 .وإن وجده يف أثنائها فكذلك -

 :له حالتان :لة فنقولاء الص  قضا إن وجده بعد انوأم   -

 .يف بيته أي   ،وجده يف رحله ثم   ء، بوجود املاا أن يكون جاهل  إم   -

 .اا أن يكون ناسي  وإم   -

 .عليه إعادة  ال  :هنم يقولون فإ  فإن كان جاهل  

َ ُقْدَرَتُه(  :ولذلك قال ؛باإلعادة ر  م  ؤ  ه ي  ا فإن  ن كان ناسي  إا وأم  
نيس قدرته عىل  أي  )َفإ ْن َنِس 

الوسيلة تأخذ  ألن   ؛(1)من بمثابةنسيان القدرة عىل الث   ألن   ؛أو نيس قدرته عىل ثمن املاء ،املاء

                                                 

 واهلل أعلم.، )بمثابة نسيان القدرة عىل املاء(هكذا يف املسموع، وكأن الشيخ أراد أن يقول شيئا ثم غفل عنه حفظه اهلل، ولعله: ( 1)
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(،  ،هيف حمل   توجيه  وهو  «الفروع»من صاحب  وهذا توجيه   ،حكم األصل  ،عىل املاء ي  أ)َعَلْيه 

َم( ب عليه جتو ،هئم مل جيزيم  هذا الت   ألن   ،(ادَ عَ أَ ) (،وصىل  ) :جيب أن نقول ،وصىل   أي   )َوَتَيم 

 .لةإعادة الص  

 سيان واجلهل؟ما الفرق بني الن  

كون يف ذهنكم فيجب أن ت ،اتت عليكم عرشات املر  هناك قاعدة عند أهل العلم مر  

 :القاعدة عندهم دائم   ،دائام  

 .اا اجلهل فيجعل املوجود معدوم  وأم   ،اسيان ال جيعل املوجود معدوم  الن   أن  

 .يعني تقريبا أنسب من غيها موجودة   هذه قاعدة  

 

 م  يَ تَ ى ب  وَ نَ  نْ إ  وَ ) :قال 
ا، َأْو َنَجاَسة  َعَل َبَدن ه  َتُض   ه  م  َم َما َأْحَداث  ُه إ َزاَلُتَها، َأْو َعد 

اَب = َ َم اْلََّمَء َوالُّت 
َم، َأْو َعد  ؛ َفَتَيم  رْص 

ا، َأْو ُحب َس ف  م  يُلَها، َأْو َخاَف َبْرد  ْ  وَ ل  َص  ُيز   يُ  َل
 .(ْد ع 

 

 م  يَ تَ ى ب  وَ نَ  نْ إ  وَ ) :قال
ا(،  ه  م  فيجوز للمرء  ،ه جيوز تداخل األحداثعىل أن   هذا يدل  َأْحَداث 

مه  أن ينوي    :ثلثة أشياء   ينوي   بل وجيوز له أن ،امع   واألكرب   األصغر   احلدث  بتيم 

 .احلدث األصغر -

 .واحلدث األكرب -

 .جاسةإزالة حكم الن  جاسة وأن ينوي  وإزالة حكم الن   -

 ه.ت صلتصح   فحينئذ  

ُه إ َزالَ ) نوى (َأوْ ) :قال م قد يم  الت   أن   ة  م عن قضي  يتكل   أبد، (ُتَهاَنَجاَسة  َعَل َبَدن ه  َتُض 

َنَجاَسة  َعَل ) نوى :ولذلك قال ،جاسة عىل البدنأن تكون الن  د  الب   :ال  فقال أو   ؛جاسةيكون للن  

 قاعدة
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 ؛م هلام  ي  ت  ه ال ي  وب أو عىل البقعة فإن  جاسة إذا كانت عىل الث  الن   ن  أمفهوم هذه اجلملة  (،َبَدن ه  

 ؟ جسوب الن   بالث  ا أم يصل   عريان  ا فهل يصل  ا نجس   ثوب  خص مل جيد إال  الش   لو أن   ذلكول

 عىل مسألة   وهذا مبني   ،جسوب الن  بالث  ه يصل  رين أن  د عند املتأخ  م  ت  ع  م  ـوال   ؛وجهان

 ه: سام  ا كامل  لم كتاب  س  بن عبد ال ف فيها العز  تي أل  ال   «فقه درجات األحكام»ـ: ى بم  س  وهي ت  

 .«درجات األحكام»

ط ما الرش   ،الفقه معرفة درجات األحكام حمض   ين وتلميذه أن  الد   يخ تقي  وقد ذكر الش  

 .وغي ذلك ؟م عىل اآلخراملقد  

ُه إ َزاَلُتَها) :قال َم ) :قالولذلك  ،أو مل جيد املاء إلزالتها، (َأْو َنَجاَسة  َعَل َبَدن ه  َتُض  َأْو َعد 

يُلَها لو أزاهلا خلرج  جاسة عىل جرح  إذا كانت الن   :قالوا ،جاسة تكون عىل البدنمثل الن   ،(َما ُيز 

ها ما ف  ه يلزم أن يف  وهو أن  ؛ ه لكم قبل قليل  ذي ذكرت  لكن بالقيد ال   ،مه جيوز له أن يتيم  فإن   ،مالد  

 .أمكن

ا) :قال  ثم   ،ليلة   احتلمت  » :ه قالا جاء من حديث عمرو بن العاص أن  مل ،(َأْو َخاَف َبْرد 

 .«م فيهايم  ذكر الت  

رْص  ) :قال  .ا املاءعادم   فيكون حينئذ   (،َأْو ُحب َس ف  م 

اَب َصل  َوَلْ ُيع ْد() :قال َ َم اْلََّمَء َوالُّت 
 .اابقة يميع  يف األحوال الس   د  ع  ومل ي   أي  ، َأْو َعد 

 ب:اوهي مسألة إذا عدم املاء والرت   ،يف األخية تعليق   عندي هنا

ه اب فإن  املاء والرت   د  ق  ف   ن  م   أن   -ريناملتأخ  عند د م  ت  ع  م  ـوهو ال  -رين ذكر بعض املتأخ  

 .يقترص يف قراءته عىل ما جيزئ

ناسب ليل فمن املبعض اإلخوان قد يكون مشى عىل ما يف الد   وهذه ملاذا أوردهتا؟ ألن  

 .أن أذكرها هنا

 .ال يزيد عليها ط، الفاحتة فقيعني ال يقرأ يف صلته إال   ،ه يقترص عىل ما جيزئفإن  
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 :توجيه هذا القول هلم مسلكانرون يف ذي ذكر املتأخ  هذا ال   ؛انتبهوا معي

 اب للحدث األصغراملاء والرت   د  ق  ف   ن  م   يف هذا عام   أن   :ذي مشى عليه منصور  فال   -

املاء  م  د  وع   ،فقط أصغر   خص لو كان عليه حدث  الش   إن   :فيقول ،اواألكرب مع  

 ،ذي ذكره منصور  هذا ال   ،وال يزيد عليها ،يقرأ الفاحتة فقط ه حينئذ  اب فإن  والرت  

 .اهرهذا الكلم الظ   م،هذا ظاهر كلمه :وقال

هذا  أن   :رينبعض املتأخ  و اعي  اهلل واجلر  مثل ابن نرص ؛قنيبعض املحق   حورج   -

ومل جيد  أكرب   عليه حدث   ن  م   بمعنى أن   ،باحلدث األكرب دون احلدث األصغر خاص  

وال  ،فقط واحدة   وتسبيحة   ،فيقرأ الفاحتة فقط ،ه يقترص عىل املجزئن  إاب فاملاء والرت  

فيجوز له  ،فقط أصغر   وكان عليه حدث   ب،اما املاء والرت   عاد  صىل   ن  ا م  وأم   ،يزيد

ا هذه املسألة أردت أن إذ   ،أكرب   عليه حدث   ن  ا منها م  القراءة ليس منوع   ألن   ؛يادةالز  

 .وهذا للفائدة فيها، رينواخللف عند املتأخ   ،وموردها ،املسألة  حمل  أبني  

 

هُ ، ار  بَ غُ  هُ لَ  ور  هُ طَ  اب  ُُّتَ ب   مُ م  يَ الت   ُب َي  وَ ): قال  ر  َغْيُ
ُه َطاه  ْ  (.َما َلْ ُيَغي 

 

 :قال ،م بهم عن رشوط املتيم  بدأ يتكل   (مُ م  يَ الت   ُب َي  وَ ) :قال

 .ان يكون تراب  أجيب 

إن شاء اهلل  بعد قليل  وسيأيت - ،اا وال طاهر  ه ليس نجس  بمعنى أن   ،ان يكون طهور  أو

 .اهراحلديث عن الط  

  .أن يكون له غبار   د  الب   :الثواألمر الث  
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ل األمر  ا أن يكون صاعد   د  فلب   ژ چ چ ژ: لقول اهلل  ه تراب  ليل عىل أن  الد  األو 

 :قال اهلل  ألن   ؛م عليهيم  ال جيوز الت   ئذ  ه حينفإن   افام ليس من األرض أساس   ،عن األرض

 .ا من األرضأن يكون خارج   د  فلب   ژ چ چژ

ه سام  ف «اور  هُ  طَ ا ل  هَ تُ بَ رْ تُ  ْت لَ ع  ُج وَ » :قال  بي  الن   أن   يث حذيفةوقد جاء من حد

 .اأن يكون تراب   د  ه الب  أن   ]فدل  عىل[ ،ةب  ر  ت  

 ما املعنى يف الغبار؟ (ار  بَ غُ  هُ لَ ) ،وسيأيت تفصيله واضح   (ور  هُ طَ )

 ژ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ژ :قال اهلل  ألن   :قالوا

 ، إذا كان له غبار  من األرض إىل الوجه إال   ء  ن أن ينتقل يشوال يمك ،ةهنا تبعيضي   «من»و

فل  فام ليس له غبار   ، ملا له غبار  ق ذلك إال  ب ما يتحق  لكن بالض   ،قل فينتقلا بالن  أم   ،ببالض  

 .م بهم  ي  ت  ي  

ْ مَ ) :قال ْ غَ يُ  ا َل  طَ  هُ ي 
(هُ ْيُ غَ  ر  اه 

جمرد  :اب فنقوللط به ما ليس بالرت  اب إذا اختهذا الرت   (1)

 .ألوصافاالعربة بالغلبة  ألن   ؛ذي اختلط به قد غلبما مل يكن ال   ،م بهيم  االختلط ال يمنع الت  

 ،ا فيها تراب  ة جمان  ح  عها مستشفيات وزارة الص  توز   هناك صناديق   عىل ذلك فإن   وبناء  

ه فيها نوع أن   ت:كاالرش   ليس كل   ت،كا بعض الرش  ن عىلموالقائ اب يذكر األخوة  وهذا الرت  

 أم ال؟ فهل هذا جائز   ،مضافة إليها (2)]...[ امت  معق  

اب يتلط ا الرت  وغالب   ه، هيئتمل يغلب عليه ويغي   هيف إليه لكن  ض  ه أ  ألن   ؛نعم جيوز :نقول

ه جيوز لكن إذا مل تغلب عليه فإن   ،بها ختتلط تي ليست تراب  بعض األشياء ال   ، يعنيأخرى به أشياء  

 .م بهيم  الت  

 

                                                 

 ذكر الشيخ حفظه اهلل. هذه اجلملة ليست يف نسختي ومل يقرأها القارئ، بل( 1)

 كلمة غي واضحة يل.( 2)
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ت يُب َواْلَُّمَوااَلُة ف  هُ وُض رُ فُ وَ : )قال  ْ ، َوَكَذا الُّت 
ه  َوَيَدْيه  إ ىَل ُكوَعْيه  : َمْسُح َوْجه 

 (.رَ غَ ْص أَ  ث  َد َح 

 

واحلقيقة  ملاهي ة،اواملراد بالفروض هنا هو األركان وهو جزء  ،م عن الفروضبدأ يتكل  

ة عىل ي  الن   ألن   ؛الفروض أربعة   واب أن  والص   ،ن جعل الفروض مخسة  م  ـم ف كان أدق  املصن   أن  

 ا رشط  حيح من املذهب أهن  والص   ،فيها قوالن ،وليست بركن   ،ا رشط  حقيق يف املذهب أهن  الت  

 .لالعم لمها عىل أو  ه جيوز تقد  ألن   ؛وليست بركن  

(  :هلاأو   ،أي أربعة  ( هُ وُض رُ فُ وَ ) :قال ه  واملسح بعد  ،هوالوجه سبق بيان حد  )َمْسُح َوْجه 

ال  ا،كاخلرقة ونحوه ،ذي له غبار  اب ال  عىل الرت   ب  أو عىل ما ض    ،إذا كان عىل اليدين ،بالض  

يمسح هبا  ثم   ،رضعىل األ ب  ض   ت   خرقة  ببل جيوز أن يكون  ،يلزم أن يكون املسح باليدين

 .الوجه

 :ىم  س  واليد ال ت   ،املراد باليد أي من أطراف األصابع ،(1)()َوَيَدْيه  إ ىَل الُكوَعنْي   :قال

 ،راع وحدها يد  مع الذ   والكف   ،راع مع العضد يد  مع الذ   فالكف   ،فيها  بدخول الكف  إال   «ايد  »

 .معنا ق كام مر  من باب املطل  ا فهو إذ   ،«ايد  » :ىم  س  وحدها ت   والكف  

 ؟وما املراد بالكوع ،ام جيب مسحها إىل الكوعهذه اليد إن  

  ني   ظم  من ع   ن  سغ مكو  الر   ألن  ؛ سغذي يكون منه الر  هو املفصل ال  
 وع  ك   :ني   ئ  نات 

فيها بعض ف وقد أل   ؛وعس  ر  فهو الك   نرصوما قابل اخل ،فهو الكوع هبامفام قابل اإل ،وع  س  ر  وك  

ال يعرف كوعه من » :يقول امشهور   هناك مثل   ألن   اف كتاب  ا هو أل  طبع   ،ا كامل  أهل العلم كتاب  

القول » :اسمه امطبوع   اكتاب   -صاحب تاج العروس- بيديف املرتىض الز  فأل   «كرسوعه

                                                 

 حفظه اهلل: )الكوعني(.–هكذا قال الشيخ ( 1)
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وها  ،ينهامق بفالكوع والكرسوع جيب أن تفر   ،«فريق بني الكوع والكرسوعاملسموع يف الت  

ا ا ما جاء أهن  وأم  ع، ا إىل الكوأغلب األحاديث جاءت أهن   ألن   ؛ندن منهام الز  ذي يتكو  العظامن ال  

 .ة  شاذ   ا رواية  إىل املرفق فإهن  

ت يُب ) :قال ْ  ،تيب بني الفعلنيجيب الرت   ،الثوهو األمر الث   ،تيبأي جيب الرت   (َوَكَذا الُّت 

وما كان بدل الوضوء فيأخذ حكمه يف  ،عن الوضوء ا بدل  ألهن   ؛اليدين الوجه ومسح اوه

ام يسقط وإن   ژ ڇ ڇ ڇ چ ژ :يةآلل ا موافقة  اين أهن  واألمر الث   ،األصل

 ،تيبه يسقط الرت  فإن   ،أكرب   م حلدث  فيام إذا كان املرء يتيم   -كام سيأيت- واحدة   تيب يف حالة  الرت  

 .ه مسح يديه قبل وجههذي جاء أن  عليه احلديث ال   ل  م  ح  ي  وعىل ذلك ف  

املواالة بني الوجه وبني  واالة أي  واملقصود بامل ،أي وجيب املواالة (َواْلَُّمَوااَلةُ ) :قال

 .فر  وهو الع   ،م ذكرهذي تقد  وضابط املواالة هنا كضابطها يف الوضوء ال   ،اليدين يف املسح

تيب للرت   عائدة   ف  َحَدث  َأْصَغَر() :د شبه اجلملة يف قولهيعو ف  َحَدث  َأْصَغَر() :قوله

تيب أي يف الرت   ،أصغر   حال كونه يف حدث   أي   ،نصب حال   فهذه اجلملة يف حمل   ،اواملواالة مع  

 .واملواالة

 

  ةُ ي  الن   طُ َُّتَ ْش تُ وَ ) :قال 
  هُ لَ  مُ م  يَ تَ  يُ َم َّل 

ئ ُه ، ه  ْي  غَ  وْ أَ  ث  َد َح  نْ م  َفإ ْن َنَوى َأَحَدَها َلَّْم ُيْز 

ا َوَنَواف َل َعن  اآْلَخر   ا، َوإ ْن َنَواُه َصل  ُكل  َوْقت ه  ُفُروض   .(، َوإ ْن َنَوى َنْفال  َأْو َأْطَلَق َلَّْم ُيَصل  ب ه  َفْرض 

 

 :ا قاليخ مرعي مل  هذا أحسن من كلم الش   (ةي  وُشطها الن  ) :قال ،م عن رشطهابدأ يتكل  

 .ما تتقد  ألهن   ؛ا رشط  واب أهن  والص   ،ة فرض  ي  الن  ن  إ

  ةُ ي  الن   طُ َُّتَ ْش تُ وَ ) :قال
  هُ لَ  مُ م  يَ تَ  يُ َم َّل 

 (ه  ْي  غَ  وْ أَ  ،أو أكرب   كان أصغر   سواء   (ث  َد َح  نْ م 

 .هلا م  م  ي  جاسة األخرى فل ت  ا الن وأم   ،البدن تي تكون عىلجاسة ال  كالن  
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جاسة أو الن   ،جاسةأو احلدث دون الن  ،أي نوى أحد احلدثني (اهَ َد َح ى أَ وَ نَ  نْ إ  فَ ) :قال

ا جتزئ فتتداخل إن م ذكرها أهن  ا فقد تقد  وإن نواها يميع   ،(ر  َخ اآْل  ن  عَ  هُ ئ  ز  ُيْ  مْ َّلَ ) ؛دون احلدث

 .وإن مل ينوها فل تتداخل ،نواها

)َأْو َأْطَلَق(  ،اأو كانت طواف   ،فل صلة  كانت الن   سواء   (َنْفال  ) ميم  بالت   (َوإ ْن َنَوى) :قال

 ألن   ؛ام ينوي به االستباحةوإن   ،ا هو ال ينوي به رفع احلدثطبع   ،م معنايعني نوى مثل ما تقد  

 .ا للحدثوليس رفع   ام هو إباحة  م إن  يم  الت  

ا(؛  :قال  .والعكس جيوز ،اح به األعىلب  ت  س  دنى ال ي  األ ألن  )َلَّْم ُيَصل  ب ه  َفْرض 

(  ،أي وإن نوى الفرض)َوإ ْن َنَواُه(  :قال ا أي كل وقت الفرض فروض  )َصل  ُكل  َوْقت ه 

 .للفرض ا أدنى تابعة  افلة ألهن  الن   ،ابع لهه من باب الت  ألن   ؛واضح   ،ونوافل  

 

، َوُوُجود  اْلََّمء  َوَلْو ف  ت  قْ وَ الْ  وج  رُ ُخ ب   مُ م  يَ الت   ُل طُ بْ يَ وَ : ) قال  ، َوب ُمْبط اَلت  اْلُوُضوء 

ي اْلََّمء  َأْوىَل  َر اْلَوْقت  ل َراج  ُم آخ   اَل َبْعَدَها، َوالت َيم 
اَلة   الص 

يَ  َفُتُه: َأْن َينْو  َجَتي  ا ،َوص   ُمَفر 
اَب ب َيَدْيه  َ َب الُّت 

َي، َوَيْض  ، َيْمَسُح َوْجَهُه ُثم  ُيَسم  أْلََصاب ع 

ُل َأَصاب َعهُ  ل  ْيه  ب َراَحَتْيه، َوُيَ َم، َوَكف   (.ب َباط ن ه 

 

 ودليلها قول علي  ؛خروج الوقت :هلاأو   :فقال ،ميم  ف عن مبطلت الت  م املصن  بدأ يتكل  

  مُ م  يَ الت  »: 
 .«ة  اَل َص  ل  كُ ل 

م يبطل بخروج الوقت يم  الت   :واب أن نقولالص   (ت  قْ وَ الْ  وج  رُ ُخ ب  ) :وعندنا يف قوله

 .خولباخلروج وبالد   :نا نقولأن   ،هذا هو األصوب ،وبدخوله

وهو حينام  ؛هر فإذا دخل وقت صلة العرصم لصلة الظ  تيم   امرأ   عىل ذلك فلو أن   وبناء  

 يش كل   يكون ظل  
 
 .هذا واحد   ،مهبطل تيم   :نقول ه حينئذ  فإن   ،همثل   ء
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أراد  ثم   ،مسبعد طلوع الش   مطلقة   م لنافلة  كأن يكون تيم   ،م يف غي وقت صلة  لو تيم  

هر يبطل دخول وقت صلة الظ   ألن   ؛مهتيم   ما يصح   :نقول ،والبعد الز   مطلقة   ل بنافلة  أن يتنف  

 .م لدخول هذا الوقتأن يتيم   د  فلب   ،لمه األو  تيم  

م؛ لله يكون مبطل  ما كان من مبطلت الوضوء فإن   فكل   (َوب ُمْبط اَلت  اْلُوُضوء  ) :لقا  ت يم 

 ،سلمه للغ  مبطلت الوضوء هذه ال تبطل تيم   فإن   ل  س  م لغ  إذا كان قد تيم   :واحدة    يف حالة  إال  

 .م للوضوء فقطأن يتيم   ه  م  ز  ل  ام ت  وإن  

 .«هُ تَ رَشَ بَ  هُ س  م  يُ لْ فَ  ءَ َم َّالْ  مُ كُ ُد َح أَ  َد َج ا وَ ذَ إ  فَ »:  بي  لقول الن   (؛ء  َوُوُجود  اْلََّم ) :قوله

ا له أو كان فاقد   ،ابأن كان عادم   ،ا املاء حقيقة  املراد به إذا كان فاقد   (بوجود املاء) :وقوله

 .زال هذا العذر ثم   ،يمنعه من استخدامه بأن كان هناك عذر   ؛حكام  

اَلة   َوَلوْ ) :قال فيجب عليه أن يبطل  ،لةأي وإن كان قد وجد املاء يف الص   (،ف  الص 

 .«هُ تَ رَشَ بَ  هُ س  م  يُ لْ وَ  اهللَ ق  ت  يَ لْ فَ »:  لقوله ؛يصل   أ ثم  يتوض   ثم   ،وجوده املاءل بل هي باطلة   ،صلته

 ،أكيدمن باب الت   «اهللَ ق  ت  يَ لْ فَ » :ويف لفظ   «هُ تَ رَشَ بَ  هُ س  م  ْليُ فَ » :ةنا عىل الفاء الفجائي  وهذا يدل  

 .لة تبطل برؤيته املاءالص   عىل أن   فدل   ،تابعة أي جيب املبارشة والت  والفجائي  

 .لةال إن وجد املاء أو زال العذر بعد الص   أي  ، (اَل َبْعَدَها)

ي اْلََّمء  ) :يخقال الش   ثم   َر اْلَوْقت  ل َراج  ُم آخ   اليس واجب   ة  م هنا عن سن  تكل   َأْوىَل( َوالت َيم 

لة آلخر م والص  يم  ر الت   له أن يؤخ  ىل  و  األ   ه سيجد املاء يف آخر الوقت فإن  أن   املرء إذا ظن   أن  

 .باملاء  من أن يصل   ىل  و  لة بالوضوء أ  الص   ألن   ؛الوقت

 (ء  َم َّي الْ اج  رَ ل  ) :فى كلم املصن  عندنا هنا قبل أن نرشح هذه اجلملة من باب تبيني معن

 :(1)له ثلث حاالت  : راجي املاء نقول

                                                 

 أربعة، فلعله سبق لسان، واهلل أعلم. -حفظه اهلل–عند العد عددها شيخنا ( 1)
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 ،أأن يتوض   فيجب عليه حينئذ   ،ه سيجد املاء قبل خروج الوقتا أن  ن  ا أن يكون متيق  إم  

ذي يصل برشطها ال   أو مشتغل  ) :مسألةق هبا وهذه تتعل   ،وجيب عليه أن ينشغل بتحصيله

 .لةها الص  رونا أن نذكرها هناك يف حمل  وذك   ،املسألة بعينها هذه هي (اقريب  

 .ن  كذلك بالظ   ملحقة   ن  غلبة الظ   ه فإن  إذا غلب عىل ظن  : ايناألمر الث  

لة إىل آخر ر الص  له وال جيب أن يؤخ   ب  ح  ت  س  في   ،اجيفهذا هو الر   إذا ظن   :الثةاحلالة الث  

 .آخر الوقتم عن وسنتكل   ،الوقت

 :نقول فحينئذ   ،عيفالض   ن  وهو الظ   ك  ا أقرب ما يكون للش  إذا كان ظن   :ابعةاحلالة الر  

 .ل وقتها أفضل  لة يف أو  الص   ،ال

َر اْلَوْقت  ) :قوله ُم آخ  وهذا يف العرص  ،آخر الوقت املختار املراد بالوقت أي   (َوالت َيم 

آلخر الوقت املختار ال  رهاه يؤخ  عىل ذلك فإن   وبناء   ،واحد   ا وقت  ا ما عداها فإهن  وأم   ،والعشاء

 ؟رها إىل آخر الوقته يؤخ  وما معنى أن  ، ورةلوقت الض  

 يش كل   م إىل أن يكون ظل  يم  ر الت  يؤخ  ليس معناه أن 
 
 ي  مثل   ء

ام وإن   ،ليس كذلك ،ال ،ه 

 يش كل   ل أن يكون ظل  إىل قب -مثل  – يمم لصلة العرصر الت  يؤخ  
 
 ي  مثل   ء

م بمقدار ما يتيم   ه 

 .م وصلة الفريضةيم  رها إىل قبل انتهاء وقت االختيار بمقدار الت  ا يؤخ  إذ   ، العرصويصل  

َفُتهُ ) :يخقال الش   ثم   يَ ) ،ميم  وصفة الت   أي   (َوص   ة هنا أن ينوي  ي  واملراد بالن  ، (َأْن َينْو 

 فإن نوى رفع احلدث هل جيزئه؟ ،أو نحوه ،اأو طواف   ،ا صلة  إم   ،دةاستباحة العبا

 حقيق.وهذا هو الت   ،ل يف هذا املوضوعاه  س  ت  فلذلك ي   ؛قاس ال يفر  أغلب الن  :نقول

يَ ) :قال وجيوز  ،ا رشط  مة ألهن  تابع قد تكون متقد  ا عىل الت  سمية ألهن  وهذه الت   ،(ُثم  ُيَسم 

املعتمد  يفم كام تقد   سمية واجبة  الت   ا ألن  وجوب   ي  م  س  وي   ،(1)ل الواجباتألو   فقة  أن تكون موا

 .دبالن   ن  و  ي   احلنابلة ف   وممتقد  ا وأم   ،رينعند املتأخ  
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َب ) :قوله وبعضها  ،ة  وبعض اهليئات سن   ،ام هو هيئة  وإن   ،ماب ليس الز  الض   (َوَيْض 

 .اب إىل ايلام املقصود وصول الرت  وإن   ا،ليس الزم  ب الض   ،ة  ليس بسن  

 :نقول  يصل إىل اليد بالوضع بدون ضب  ا ناعام  عيد تراب  عىل ذلك لو كان الص   وبناء   

ذي يوصل ب هو ال  لكن الض   ،ام املقصود الوصولوإن   ،بوال يلزم الض   ،بوضعه حينئذ  جيزئ 

 ع.اب إىل اليد وما بني األصابالرت  

َجَتي  اأْلََصاب ع  ) :قال  ُمَفر 
اَب ب َيَدْيه  َ َب الُّت 

ا أن يفرج أصابعه لكي يصل استحباب   (َوَيْض 

 ؟كم ضبة  ب هنا والض   ،اب إىل ما بني األصابعالرت  

أكثر  ألن   ؛ةن  هذا هو الس   ،واحدة   ة أن يكون ضبة  ن  الس   د عند فقهائنا أن  م  ت  ع  م  ـال   :نقول

 ني   وجيوز أن يكون ضبت   ،واحدة   ا ضبة  أهن   ارقطني  ح الد  بل صح   ،ة واحدة  ا ضب  يث أهن  األحاد

وليس األحوط مثلام قال  ،دم  ت  ع  م  ـوهذا هو ال   ،ه جيوزحيح أن  والص   ،واألحوط :ا ملن قالخلف  

 .ه جيوزواب أن  الص   ،األحوط :يقول «ليلالد  »مرعي يف 

بل  ،اب إذا مل يصل الرت  إال   ؛وهو مكروه   ،ه غي مرشوع  ن ثنتني فاملذهب أن  يادة عا الز  وأم  

 .أشد   كراهة   ه  ر  ك  ا ي  إن كان املرء موسوس  

َم ) :قال َم ) :مي هنا بقولهاملراد بالض  ، (َيْمَسُح َوْجَهُه ب َباط ن ه   ؛يعود إىل األصابع ،(ب َباط ن ه 

 .ه أقرب مذكور  ألن  

فيمسح وجهه بباطن  ،ه يضب هكذافإن   (1)اب هبذه اهليئةا ضب الرت  إذ :صفة ذلك

يمسح  ثم   ،يميع الوجه ريقة لكي يعم  واألنسب أن يكون هبذه الط   ،وجهه فيعم   ،أصابعه هكذا

 ي  حى يمسح هبا ظاهر كف  الر   ببطون األكف  
ى ح  ر  وب   ،اليمنى ى اليرسى ظاهر  ح  ر  فيمسح ب   ،ه 

 . بي  عن الن   األحاديث اليرسى كام جاء يف أكثر  اليمنى ظاهر  
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ْيه  ب َراَحَتْيه) :قال  ي  يعني ويمسح كف  ، (1)(مَوَكف 
 ني   باطن الكف   ألن   ؛هي  أي ظاهر كف   ه 

 ي  ويمسح ظاهر كف   ب،بالض   ابتداء   اب  وصلها الرت  
 .بباطنهامأي  ني   ت  اح  أي بالر   ،هي  ت  براح   ه 

ل ُل ) ل األصابع ليوصل يل   ثم   ،(2)لها عند املسح فيكون هكذاا يل  ندب   َأَصاب َعُه( َوُيَ

 .ج بني أصابعهاب ملا بني أصابعه إن مل يكن قد فر  الرت  

 .د  نا حمم  م عىل نبي   اهلل وسل  وصىل  
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